
 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

Belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan 

bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik 

seseorang sejak lahir. Belajar merupakan suatu perubahan dari tidak tahu menjadi 

tahu. Melalui belajar akan membentuk manusia yang cerdas dan mampu 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Segala potensi-potensi diri 

manusia yang dibawa sejak lahir akan dapat berkembang dengan belajar. 

 

Hakikat belajar dalam pembelajaran ini didasarkan pada teori yang berhubungan 

dengan penggunaan media serta hubunganya antara mahasiswa sebagai pebelajar 

dengan media yang digunakan. 

 

Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi 

individu dengan lingkungan. Individu dapat dikatakan telah mengalami proses 

belajar, meskipun pada dirinya hanya ada perubahan dalam kecenderungan 

perilaku De Cecco & Crawford(1977) dalam Ali (2000: 14). Perubahan perilaku 

tersebut mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya 

yang dapat maupun tidak dapat diamati.  
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Menurut teori behavoristik belajar merupakan perubahan tingkah laku, khususnya 

kapasitas siswa untuk perilaku yang baru sebagai hasil belajar. Selain itu, 

dijelaskan bahwa perubahan tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan yang akan memberikan berbagai pengalaman kepada seseorang.  

 

Lingkungan merupakan stimulus yang dapat mempengaruhi atau merubah 

kapasitas untuk merespon. Sehingga secara tidak langsung dikatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus-respon, 

yaitu proses manusia untuk memberikan respon tertentu berdasarkan stimulus 

yang datang dari luar. 

 

Proses belajar terdiri dari beberapa unsur, yaitu dorongan (drive), stimulus, respon 

dan penguatan (reinforcement). Unsur dorongan tampak jika seseorang merasakan 

kebutuhan akan sesuatu dan terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Selanjutnya dorongan tersebut berinteraksi dengan lingkungan  yang dalam 

lingkungan tersebut terdapat berbagai macam stimulus yang dapat menyebabkan 

berbagai macam respon dari orang tersebut. Sedangkan unsur penguatan akan 

memberikan tanda kepada seseorang tentang kualitas respon yang memberikan 

dan mendorong seseorang tersebut memberikan respon lagi. 

 

Thorndike dalam Uno (2008: 7) mengatakan bahwa belajar adalah proses interaksi 

antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan) dan 

respons (yang juga bisa berupa pikiran, perasaan atau gerakan). Perubahan 

tingkah laku belajar dapat berupa sesuatu yang konkret (dapat diamati) atau yang 

nonkonkret (tidak bisa diamati). 
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Menurut Piaget dalam Sanjaya (2008:261) kemampuan kognitif merupakan 

sesuatu yang fundamental yang mengarahkan dan membimbing perilaku anak. 

Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 fase, yaitu. 

1) Fase sensori motor (0-2 tahun), anak berinteraksi dengan dunia sekitar 

melalui panca indera. Dimulai dengan gerakan menghisap, menggenggam, 

melihat, melempar hingga pada akhir usia 2 tahun anak dapat menggunakan 

satu benda. 

2) Fase pra operasional (2-7 tahun), merupakan masa permulaan anak untuk 

membangun kemampuannya dalam berfikir, oleh sebab itu anak belum stabil 

dalam berfikir. Anak membutuhkan benda-benda kongkret sebagai alat bantu 

berfikirnya. 

3) Fase operasi kongkret (7-12 tahun), anak sudah dapat mengurutkan benda 

sesuai tata urutannya, dan memahami cara pandang orang lain. 

4) Fase operasi formal (12 tahun), anak mampu berfikir abstrak seperti dengan 

menggunakan ide-idenya, memprediksi kejadian yang akan terjadi. 

 

Piaget juga menjelaskan bahwa pengalaman belajar anak lebih banyak didapatkan 

dengan cara bermain dan melalui pengalaman kongkret. Misalnya ketika 

membelajarkan kata “mobil” anak memerlukan benda nyata sebagai media 

belajarnya untuk dapat mengenal bentuk mobil dan bunyi huruf yang disebutkan 

sesuai dengan kata “mobil”. 

 

Pada falsafah Montessori dalam Padmonodewo (2003:91) ada beberapa 

pengertian yang mendasar yaitu:  „absorbent minds‟ (ingatan yang meresap), „the 

prepared environment‟ (lingkungan yang disiapkan), „sensitive period‟ (periode 
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sensitif). Sebagian besar dari materi yang dipergunakan montessori bersifat 

mengoreksi diri, materi tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga apabila anak 

menggunakan alat permainan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

mereka akan langsung mendapat umpan balik. Contoh alat yang mengoreksi diri 

adalah alat permainan “menara ganda” apabila anak harus menyusun kepingan 

sesuai dengan urutan yang paling besar di bawah dan yang paling kecil berada di 

atas dengan memasukkan ke dalam pasak. Anak akan memperoleh umpan balik 

apakah cara menyusun dengan memasukkan keping benar atau salah. 

 

Alat yang digunakan oleh Montesorri dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu 

yang mengembangkan keterampilan yang dipergunakan sehari-hari dan 

kemampuan yang bersifat sensoris, akademik, budaya dan artistik. 

 

Menurut Sujiono (2007:138) menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

anak usia dini adalah pengembangan kurikulum secara kongkret berupa 

seperangkat rencana yang berisi pengalaman belajar melalui bermain dalam 

rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki anak. Mengutip dari Kitano 

dan Kirby dalam Sujiono (2007:139), pembelajaran harus terkait dengan bidang 

pengembangan kurikulum yang merupakan rencana pendidikan dalam rangka 

menghasilkan perubahan perilaku. 

 

Pembelajaran dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan kreativitas berfikir  

untuk meningkatkan  penguasaan  yang baik terhadap materi pembelajaran. 

Pendidik  dalam hal ini  sebagai fasilitator siswa untuk dapat belajar dengan 

mudah. Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional No. 20 Tahun 2003 
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menyatakan pembelajar adalah proses interaksi siswa  dan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

 

Menurut Miarso (2007: 545) bahwa “Pembelajaran merupakan suatu usaha  sadar 

yang disengaja, bertujuan  dan terkendali agar orang lain belajar, atau terjadi 

perubahan yang relatif menetap pada diri orang tersebut,  yang dilakukan oleh 

seseorang  atau  tim yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam merancang 

dan mengembangkan sumber belajar yang diperlukan”. Dari beberapa pendapat 

tersebut memberikan pandangan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu 

dengan usaha sadar, mempunyai tujuan, cara untuk mengupayakan pengetahuan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal.Oleh 

karena itu, pembelajaran dapat dirancang dengan berbagai model, dan 

pemanfaatan media sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien dan 

memiliki daya tarik. 

 

Pembelajaran menurut Gagne dalam Miarso (2007:245) adalah  seperangkat 

proses yang bersifat internal setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan 

yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan 

(kondisi).  Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna sebaiknya diorganisasikan 

dalam urutan peristiwa pembelajaran (metode atau perlakuan). Dalam usaha 

mengatur  kondisi eksternal diperlukan berbagai rangsangan yang dapat diterima 

oleh panca indra, yang dikenal dengan nama media dan sumber belajar.Selain itu 

pembelajaran juga hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses 

kognitif.  
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Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini, menurut Sujiono dalam (Yuliani 

Nurani Sujiono, 2010: 138) pada dasarnya adalah pengembangan kurikulum 

secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman 

belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi 

dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian 

kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. 

 

Atas dasar pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa pembelajaran untuk anak usia 

dini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Belajar, bermain, dan bernyanyi 

Pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan prinsip belajar, bermain, 

dan bernyanyi (Slamet Suyanto, 2005: 133). “Pembelajaran untuk anak usia 

dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat membuat anak aktif, 

senang, bebas memilih.Anak-anak belajar melalui interaksi dengan alat-alat 

permainan dan perlengkapan serta manusia.Anak belajar dengan bermain 

dalam suasana yang menyenangkan, Hasil belajar anak menjadi lebih baik 

jika kegiatan belajar dilakukan dengan teman sebayanya.Dalam belajar, anak 

menggunakan seluruh alat inderanya.” 

 

Kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas bagi anak usia dini, kegiatan ini 

diselenggarakan di PAUD adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara optimal, bermakna dan menyenangkan. 

2. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan 

Menurut Masitoh Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan 

mengacu pada tiga hal penting, yaitu :1) berorientasi pada usia yang tepat,  
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2) berorientasi pada individu yang tepat, dan 3) berorientasi pada konteks 

sosial budaya. 

3. Belajar Kecakapan Hidup 

Belajar memiliki fungsi untuk memperkenalkan anak dengan lingkungan 

sekitarnya. Belajar kecakapan hidup adalah salah satu cara mengasah 

kemampuan bertahan hidup. Hal tersebut adalah untuk membekali anak 

sebagai makhluk individu dan sosial dimasa yang akan datang. 

 

Berdasarkan para ahli tersebut, pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan 

guru dalam mengelola kegiatan belajar untuk menciptakan proses belajar yang 

terarah akan berdampak pada hasil belajar siswa. Guru harus dapat 

mengkondisikan siswa agar kegiatan pembelajaran dapat menarik dan berhasil. 

Guru juga harus dapat menyusun materi yang disampaikan kepada siswa secara 

terarah agar dalam penyampaian materi pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

dan siswa lebih mudah memahaminya. 

 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan Anak Usia Dini 

hendaknya melaui aktivitas bermain. Anak pada usia TK tidak dapat disuruh 

duduk diam selama jam kegiatan. Bagi anak TK duduk diam selama jam kegiatan 

merupakan pekerjaan yang amat berat, anak membutuhkan dan menuntut untuk 

bergerak yang melibatkan koordinasi otot kasar misalnya : merayap, merangkak, 

berjalan, berlari, meloncat, melompat, menendang, melempar, dan lain-lain 

(Kurikulum Depdiknas). Anak memerlukan kesempatan untuk menggunakan 

tenaga sepenuhnya untuk melakukan kegiatan. Untuk itu, diperlukan tersedianya 

ruang dan alat. 
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Anak TK mempunyai dorongan yang kuat untuk mengenal lingkungan alam 

sekitar dan lingkungan sosialnya lebih baik. Anak ingin memahami segala sesuatu 

yang dilihat dan didengar, Hildebrad dalam Moeslichatoen (2004:11). Segala 

sesuatu yang diamati oleh inderanya, untuk menggapai dorongan tersebut anak 

berusaha menemukan jawabannya sendiri dengan berbagai cara. Misalnya 

jawaban terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dicium dirasakan atau 

diraba itu tentang bagaimana terjadinya, darimana segala sesuatu itu berasal, atau 

apa yang terjadi bila sesuatu itu dipegang, diubah kedudukannya, dibanting, dan 

sebagainya. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009  menyebutkan bahwa 

dalam standar proses, perencanaan pembelajaran meliputi perencanaan semester, 

Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang berisi indikator pembelajaran, tema/sub 

tema, media/ sumber belajar dan penilaian kegiatan anak. 

 

Gordon & Browne dalam Moeslichatoen (2004:14) mengemukakan tiga macam 

pola kegiatan yang dapat dipilih guru TK untuk mencapai tujuan kegiatan yaitu, 

kegiatan yang dilaksanakan dengan pengarahan langsung oleh guru, adalah 

kegiatan yang kondisi dan kegiatannya berada dalam jangka waktu tertentu. 

Untuk mengembangkan kognitif anak dapat menggunakan metode-metode yang 

mampu menggerakkan anak agar menumbuhkan berpikir, menalar, dan mampu 

menarik kesimpulan.  

 

Menurut Vygotsky dalam Moeslichatoen (2004:17) manusia itu lahir dengan 

seperangkat fungsi kognitif dasar yakni kemampuan memperhatikan, 
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mengamati,dan mengingat. Kebudayaan akan mentransformasikan kemampuan 

tersebut dalam fungsi kognitif yang lebih tinggi terutama dengan cara 

mengadakan hubungan bermasyarakat dan melalui pengajaran dan penggunaan 

bahasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Guilford dalam Moeslichatoen (2004:17). 

Untuk membantu perkembangan kemampuan kognitif anak perlu memperoleh 

pengalaman belajar yang dirancang melalui kegiatan mengobservasi dan 

mendengarkan secara tepat. Guilford juga mengemukakan anak itu memiliki 

fungsi kognitif yang disebut operasi intelektual.  

 

Dari pemaparan tersebut, pembelajaran untuk anak usia dini memiliki 

karakteristik yaitu: (a) anak belajar melalui bermain; (b) anak belajar dengan cara 

membangun pengetahuannya; (c) anak belajar secara alamiah; (d) anak belajar 

paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek 

pengembangan (kognitif, bahasa, motorik, sosio emosi, moral, menarik dan 

bermakna). 

 

2.1.1 Teori Psikologi Anak Usia Dini 

 

Anak usia dini adalah anak yang sedang berada dalam proses perkembangan, baik 

perkembangan fisik-motorik, kognitif, sosial-emosional maupun bahasa. Setiap 

anak memiliki karakteristik tersendiri dan perkembangan setiap anak berbeda-

beda baik dalam kualitas maupun tempo perkembangannya. Dalam proses 

perkembangannya kemudian, kemungkinan ada anak yang mengalami berbagai 

permasalahan yang akan menghambat perkembangannya. Agar anak dapat 

berkembang secara optimal, kita perlu membantu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi anak. 
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Maria Montessori dalam Syaodih (2010: 2.3-2.4), berpendapat bahwa usia 3-6 

tahun merupakan periode sensitif atau masa peka pada anak, yaitu suatu periode 

di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak 

terhambat perkembangannya. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Erik H. Erikson dalam Helms dan Turner 

(Syaodih, 2010: 2.4) yang memandang periode 4-6 tahun sebagai fase 

sense of initiative. Pada periode ini anak harus didorong untuk 

mengembangkan prakarsa, seperti kesenangan untuk mengajukan 

pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Jika anak tidak 

mendapat hambatan dari lingkungannya maka anak akan mampu 

mengembangkan prakarsa dan daya kreatifnya, serta hal-hal yang 

produktif di bidang yang disenanginya. 

 

Menurut Froebel dalam Syaodih (2010: 2.5) masa anak merupakan suatu fase 

yang sangat penting dan berharga, dan merupakan masa pembentukan dalam 

periode kehidupan manusia. 

 

Masa anak usia dini sering dipandang sebagai masa emas bagi penyelenggaraan 

pendidikan. Masa emas anak tersebut merupakan fase yang sangat fundamental 

bagi perkembangan individu karena pada fase inilah terjadinya peluang yang 

sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. 

 

Pandangan lain tentang anak diajukan oleh kelompok konstruktivis yang dimotori 

Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut mereka,anak bersifat aktif dan memiliki 

kemampuanuntuk membangun pengetahuannya. Secara mental anak 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui refleksi terhadap pengalamannya. Anak 

memperoleh pengetahuan bukan dengan cara menerima secara pasif dari orang 

lain, melainkan dengan cara membangun pengetahuannya sendiri secara aktif 
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melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak adalah makhluk belajar aktif yang 

dapat mengkreasi dan membangun pengetahuannya. 

 

Proses pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun secara formal dapat ditempuh di TK 

atau Raudhatul Athfal. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang 

ditujukan untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran agar anak dapat 

mengembangkan potensi-potensinya sejak dini sehingga anak dapat berkembang 

secara wajar sebagai seorang anak. Melalui suatu proses pembelajaran sejak usia 

dini, diharapkan anak tidak saja siap untuk memasuki jenjang pendidikan lebih 

lanjut,tetapi yang lebih utama agar anak memperoleh rangsangan-rangsangan 

fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial/emosi sesuai dengan tingkat usianya. 

 

Menurut Syaodih (2010: 2.18), secara garis besar ada empat aspek perkembangan 

yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pengembangan anak, yaitu perkembangan 

fisik/motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. 

 

a. Perkembangan Fisik/Motorik 

Perkembangan fisik/motorik akan mempengaruhi kehidupan anak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Hurlock menambahkan bahwa secara 

langsung, perkembangan fisik akan menentukan kemampuan dalam bergerak. 

Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan 

mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. 

 

Perkembangan fisik meliputi perkembangan badan, otot kasar dan otot halus, 

yang selanjutnya lebih disebut dengan motorik kasar dan motorik halus. 

Perkembangan motorik kasar berhubungan dengan gerakan dasar yang 
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terkoordinasi dengan otak seperti berlari, berjalan,melompat, memukul dan 

menarik. Sedangkan motorik halus berfungsi untuk melakukan gerakan yang 

lebih spesifik seperti menulis, melipat, menggunting, mengancingkan baju dan 

mengikat tali sepatu. 

 

Berk menyatakan bahwa anak usia lima tahun memiliki banyak tenaga seperti 

anak usia empat tahun, tetapi keterampilan gerak motorik halus dan motorik 

kasar sudah mulai terarah dan terfokus pada tindakan mereka. Keterampilan 

gerak motorik menjadi lebih gesit dan serasi. 

 

Dari kajian tentang perkembangan fisik-motorik di atas, dapat diketahui bahwa 

pada anak usia 5-6 tahun (kelompok B) otot kasar dan otot halus anak sudah 

berkembang. Anak memiliki banyak tenaga untuk melakukan kegiatan dan 

umumnya mereka sangat aktif. Anak sudah dapat melakukan gerakan yang 

terkoordinasi. Keterampilan yang menggunakan otot kaki dan tangan sudah 

berkembang dengan baik. Anak sudah dapat menggunakan tangannya untuk 

menggoreskan pensil atau krayon sehingga anak dapat membuat gambar yang 

diinginkanny, gambar karya anak tersebut akan digunakan dalam rangka 

peningkatan perkembangan bahasa anak. 

 

b. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif  menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang 

dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Keat menyatakan bahwa perkembangan 

kognitif merupakan proses mental yang mencakup pemahaman tentang dunia, 

penemuan pengetahuan, pembuatan perbandingan, berfikir dan mengerti. 

Proses mental yang dimaksud adalah proses pengolahan informasi yang 
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menjangkau kegiatan kognisi, intelegensi, belajar, pemecahan masalah dan 

pembentukan konsep. Hal ini juga menjangkau kreativitas, imajinasi dan 

ingatan. 

 

Dari kajian mengenai perkembangan kognitif anak diketahui bahwa unsur yang 

menonjol pada tahap pra-operasional adalah mulai digunakannya bahasa 

simbolis yang berupa gambaran dan bahasa ucapan. Anak dapat membahas dan 

membicarakan satu hal secara bersama-sama. Dengan bahasa anak dapat 

mengenal bermacam benda dan mengetahui nama-nama benda yang dikenal 

melalui pendengaran dan penglihatannya. Perkembangan bahasa ini akan 

sangat memperlancar perkembangan kognitif anak. 

 

c. Perkembangan Bahasa 

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Peranan bahasa bagi anak usia dini diantaranya sebagai sarana untuk berfikir, 

sarana untuk mendengarkan, sarana untuk berbicara dan sarana anak agar 

mampu membaca dan menulis. Melalui bahasa seseorang dapat menyampaikan 

keinginan dan pendapatnya kepada orang lain. 

 

Perkembangan bahasa berkaitan erat dengan perkembangan kognitif anak, 

walaupun mulanya bahasa dan fikiran merupakan dua aspek yang berbeda. 

Namun sejalan dengan perkembangan kognitif anak, bahasa menjadi ungkapan 

dari pikiran. Anak usia 5 tahun semakin pintar dalam kemampuan mereka 

mengkomunikasikan gagasan dan perasaan  dengan kata-kata. 
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Berdasarkan kajian mengenai perkembangan bahasa anak diketahui bahwa 

perkembangan bahasa anak terjadi dalam interaksi dengan lingkungan. Bahasa 

merupakan ungkapan dari apa yang dipikirkan anak, sehingga bahasa memiliki 

peran yang sangat penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam 

karakteristik perkembangan bahasa, bahwa anak usia 5-6 tahun (kelompok B) 

anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk menceritakan gagasan, 

pengalaman, pengetahuan dan apa yang dipikirkannya kepada orang lain, 

sehingga media gambar dapat dipilih dalam rangka meningkatkan kemampuan 

bahasa anak. 

 

d. Perkembangan Emosi  

Perkembangan emosi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan 

terutama dalam hal penyesuaian pribadi dan sosial anak dengan lingkungan. 

Seiring dengan bertambahnya usia anak, berbagai ekspresi emosi diungkapkan 

secara lebih terpola karena anak sudah dapat mempelajari reaksi orang lain. 

Reaksi emosi yang timbul berubah lebih proporsional, seperti sikap tidak 

menerima dengan cemberut dan sikap tidak patuh atau nakal. Pada  tahap ini 

anak dapat menunjukkan sikap inisiatif, yaitu mulai lepas dari ikatan orang tua, 

bergerak bebas dan mulai berinteraksi dengan lingkungan. Mereka dituntut 

untuk mengembangkan perilaku yang diharapkan dalam lingkungan sosialnya, 

serta bertanggung jawab atas apa yag dilakukannya.  Hal ini ditunjang dengan 

perkembangan motorik dan bahasanya yang sudah dapat menjelaskan dan 

mencoba apa yang dia inginkan. 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangan motorik dan 

bahasanya, anak usia 5-6 tahun sudah mampu mengembangkan inisiatif untuk 

menjelaskan dan mencoba apa yang dia inginkan. Anak mampu menunjukkan 

reaksi emosi dengan lebih proporsional, sehingga media gambar dapat digunakan 

untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak. 

 

2.1.2  Teori Kebahasaan Anak Usia Dini 

 

Implementasi pengembangan bahasa pada anak tidak terlepas dari berbagai teori 

yang dikemukakan para ahli. Pemahaman akan berbagai teori dalam 

pengembangan bahasa dapat mempengaruhi dalam menerapkan metoda yang 

tepat bagi implementasi terhadap pengembangan bahasa anak itu sendiri sehingga 

diharapkan pendidik mampu mencari dan membuat bahan pengajaran yang sesuai 

dengan tingkat usia anak. Adapun beberapa teori yang dapat dijadikan rujukan 

dalam implementasi pembelajaran bahasa adalah:  

1) Teori behaviorist oleh Skinner, mendefinisikan bahwa pembelajaran 

dipengaruhi oleh perilaku yang dibentuk oleh lingkungan eksternalnya, 

artinya pengetahuan merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

melalui pengkondisian stimulus yang menimbulkan respon. Perubahan 

lingkungan pembelajaran dapat mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku 

anak secara bertahap. Perilaku positif jika diperkuat cenderung untuk diulangi 

lagi karena pemberian penguatan secara berkala dan disesuaikan dengan 

kemampuan anak akan efektif untuk membentuk perilaku anak. Latihan yang 

diberikan kepada anak harus dalam bentuk pertanyaan (stimulus) dan jawaban 

(respon) yang dikenalkan anak melalui tahapan-tahapan, mulai dari yang 
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sederhana sampai pada yang lebih rumit contoh: sistem pembelajaran drilling. 

Anak akan memberikan respon pada setiap pembelajaran dan dapat segera 

memberikan balikan. Di sini Pendidik perlu memberikan penguatan terhadap 

hasil kerja anak yang baik dengan pujian atau hadiah. 

2) Teori Nativist oleh Chomsky, mengutarakan bahwa bahasa sudah ada di 

dalam diri anak. Pada saat seorang anak lahir, dia telah memiliki seperangkan 

kemampuan berbahasa yang disebut “Tata Bahasa Umum” atau “Universal 

Grammar”. Meskipun pengetahuan yang ada di dalam diri anak tidak 

mendapatkan banyak rangsangan, anak akan tetap dapat mempelajarinya. 

Anak tidak sekedar meniru bahasa yang dia dengarkan, tapi ia juga mampu 

menarik kesimpulan dari pola yang ada, hal ini karena anak memiliki sistem 

bahasa yang disebut perangkat penguasaan bahasa (Language Acquisition 

Devise/LAD). Teori ini berpengaruh pada pembelajaran bahasa dimana anak 

perlu mendapatkan model pembelajaran bahasa sejak dini. Anak akan belajar 

bahasa dengan cepat sebelum usia 10 tahun apalagi menyangkut bahasa 

kedua (second language). Lebih dari usia 10 tahun, anak akan kesulitan 

dalam mempelajari bahasa. 

3) Teori Constructive oleh Piaget, Vigotsky dan Gardner, menyatakan bahwa 

perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain 

sehingga pengetahuan, nilai dan sikap anak akan berkembang. Anak memiliki 

perkembangan kognisi yang terbatas pada usia-usia tertentu, tetapi melalui 

interaksi sosial anak akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir. 

Pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa adalah anak akan dapat belajar 

dengan optimal jika diberikan kegiatan sementara anak melakukan kegiatan 
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perlu didorong untuk sering berkomunikasi. Adanya anak yang lebih tua 

usianya atau orang dewasa yang mendampingi pembelajaran dan mengajak 

bercakap-cakap akan menolong anak menggunakan kemampuan berbahasa 

yang lebih tinggi. Oleh karena itu pendidik perlu menggunakan metode yang 

interaktif, menantang anak untuk meningkatkan pembelajaran dan 

menggunakan bahasa yang berkualitas. Permainan yang dapat mendukung 

terciptanya rangsangan pada anak dalam berbahasa antara lain alat peraga 

berupa gambar yang terdapat pada buku atau poster, mendengarkan lagu atau 

nyanyian, menonton film atau mendengarkan suara kaset, membaca cerita 

(story reading/story telling) ataupun mendongeng. Semua aktivitas yang 

dapat merangsang kemampuan anak dalam berbahasa dapat diciptakan sendiri 

oleh pendidik. Pendidik dapat berimprovisasi dan mengembangkan sendiri 

dengan cara menerapkannya kepada anak sesuai dengan kondisi dan 

lingkungannya.  

 

Perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena dengan 

bahasa sebagai dasar kemampuan seorang anak akan dapat meningkatkan 

kemampuan-kemampuan yang lain. Pendidik perlu menerapkan ide-ide yang 

dimilikinya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak, memberikan 

contoh penggunaan bahasa dengan benar, menstimulasi perkembangan 

bahasa anak dengan berkomunikasi secara aktif. Anak terus perlu dilatih 

untuk berpikir dan menyelesaikan masalah melalui bahasa yang dimilikinya. 

Kegiatan nyata yang diperkuat dengan komunikasi akan terus meningkatkan 

kemampuan bahasa anak. Lebih daripada itu, anak harus ditempatkan di 

posisi yang terutama, sebagai pusat pembelajaran yang perlu dikembangkan 
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potensinya. Anak belajar bahasa perlu menggunakan berbagai strategi 

misalnya dengan permainan-permainan yang bertujuan mengembangkan 

bahasa anak dan penggunaan media-media yang beragam yang mendukung 

pembelajaran bahasa. Anak akan mendapatkan pengalaman bermakna dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa dimana pembelajaran yang menyenangkan 

akan menjadi bagian dalam hidup anak.  

 

2.2  Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

 

Perkembangan dapat didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang 

teratur Elizabeth B. Hurlock dalam Sadulloh (2010: 5). Menurut Morrison, (2012: 

197) menerangkan bahwa : 

Word production and related aspects of language acquisition developed 

in accordance with the biological schedule, schedule stercher comes 

when resonance developments occurs, the child will be sensitive to the 

language. 

 

Produksi kata dan aspek-aspek yang terkait dalam penguasan bahasa berkembang 

sesuai dengan jadwal biologis, jadwal tersebut muncul ketika sudah waktunya dan 

pada waktu resonansi perkembangan tersebut. 

 

Sesuai dengan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan adalah perubahan dimana anak belajar menguasai hal baru pada 

tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. 
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Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam Pribadi (2011: 186) perkembangan bahasa 

anak usia dini ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-

sama dengan pertambahan usianya. Anak mengalami tahapan perkembangan yang 

sama namun yang membedakan antara lain: sosial, keluarga, kecerdasan, 

kesehatan, dorongan, hubungan dengan teman yang turut mempengaruhinya, ini 

berarti lingkungan turut mempengaruhi perkembangan bahasa anak. lingkungan 

yang baik maka perkembangan anak akan baik, namun sebaliknya jika tidak maka 

anak juga akan ikut dalam lingkungan tersebut. 

 

Perkembangan bahasa melibatkan aspek sensorimotor terkait dengan kegiatan 

mendengar dan kecakapan memaknai, dan produksi suara. Kondisi ini sudah 

dibawa mulai anak lahir, Cowley dalam Sadulloh (2010: 3) mengistilahkan 

sebagai “brains wired for the task” . Sementara Skinner mempercayai bahwa 

kapasitas berbahasa telah dibawa setiap anak semenjak dilahirkan yang 

diistilahkan sebagain ” a language acquisition device program into the brain” , 

Lingkunganlah yang selanjutnya turut memperkaya bahasa anak dengan baik.  

 

Peran orang tua dan tenaga pendidik sangat mutlak diperlukan disamping itu 

lingkungan juga berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, hal ini telah 

dibuktikan dengan serangkaian riset panjang oleh Hart dan Ristely dalam Tarigan 

(2009: 25) bahwa anak yang diasuh oleh keluarga yang berpendidikan jauh lebih 

kaya kosakatanya dibandingkan dengan keluarga yang kurang mampu dan kurang 

berpendidikan. 
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Bahasa mencakup segala sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan 

perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain.  Menurut Patmonodewo 

(2003: 1), bahasa adalah ucapan pikiran, dan perasaan seseorang yang teratur dan 

digunakan sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat. Dalam pengertian 

ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan 

dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat atau gerak dengan menggunakan 

kata-kata, kalimat bunyi, lambang, gambar atau lukisan. Dengan bahasa semua 

manusia dapat mengenal dirinya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan 

dan nilai-nilai moral atau agama. 

 

Bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa setelah anak mencapai usia tiga 

tahun. Pada saat itu ia sudah mengetahui perbedaan antara saya, kamu dan kita. 

Pada usia 4-6 tahun kemampuan bahasa anak akan berkembang sejalan dengan 

rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, sehingga timbul pertanyaan-

pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya. 

 

Kemampuan bahasa terus berkembang sejalan dengan intensitas anak pada teman 

sebayanya. Hal ini menyimpulkan perlunya anak memiliki kesempatan yang luas 

dalam menentukan sosialisasi dengan teman-temannya. Dengan memperlihatkan 

suatu minat yang meningkat terhadap aspek-aspek fungsional bahasa tulis, ia 

senang mengenal kata-kata yang menarik baginya dan mencoba menulis kata yang 

sering ditemukan. Anak juga senang belajar menulis namanya sendiri atau kata-

kata yang berhubungan dengan sesuatu yang bermakna baginya.  
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Perkembangan bahasa untuk anak TK berdasarkan acuan standar pendidikan anak 

usia dini (Permen no.58 tahun 2009) adalah mengembangkan tiga aspek yaitu 

menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Penjabaran mengenai 

lingkup tingkat pencapaian perkembangan bahasa termuat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 Lingkup Tingkat Pencapaian Perkembangan Bahasa 

 

Lingkup 

perkembangan 

Tingkat pencapaian perkembangan 

Usia 4 - < 5 tahun Usia 5 - ≤ 6 tahun 

 

A. Menerima Bahasa 

1. Menyimak perkataan 

orang lain (bahasa ibu 

atau bahasa lainnya). 

2. Mengerti dua perintah 

yang diberikan 

bersamaan. 

3. Memahami cerita yang 

dibacakan. 

4. Mengenal 

perbendaharaan kata 

mengenai kata sifat 

(nakal, pelit, baik hati, 

berani, baik, jelek, 

dsb). 

1. Mengerti beberapa 

perintah secara 

bersamaan. 

2. Mengulang kalimat 

yang lebih kompleks. 

3. Memahami aturan 

dalam suatu 

permainan. 

B. Mengungkapkan 

Bahasa 

1. Mengulang kalimat 

sederhana. 

2. Menjawab peratnyaan 

sederhana. 

3. Mengungkapkan 

perasaan perasaan 

dengan kata sifat (baik, 

senang, nakal, pelit, 

baik hati, berani, baik, 

jelek, dsb). 

4. Menyebutkan kata-

kata yang dikenal. 

5. Mengutarakan 

pendapat kepada orang 

lain. Menyatakan 

alasan terhadap 

sesuatu yang 

diinginkan atau 

ketidaksetujuan. 

1. Menjawab pertanyaan 

yang lebih kompleks. 

2. Menyebutkan 

kelompok gambar 

yang memiliki bunyi 

yang sama. 

3. Berkomunikasi secara 

lisan, memiliki 

perbendaharaan kata, 

serta mengenal simbol 

untuk persiapan 

membaca, menulis, 

dan berhitung. 

4. Menyusun kalimat 

sederhana dalam 

struktur lengkap 

(pokok kalimat-

predikat-keterangan). 
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Lingkup 

perkembangan 

Tingkat pencapaian perkembangan 

Usia 4 - < 5 tahun Usia 5 - ≤ 6 tahun 

 6. Menceritakan kembali 

cerita/ dongeng yang 

pernah didengar. 

5. Memiliki lebih 

banyak kata-kata 

untuk 

mengekspresikan ide 

pada orang lain. 

6. Melanjutkan sebagian 

cerita/dongeng yang 

telah diperdengarkan 

C. Keaksaraan 1. Mengenal simbol-

simbol. 

2. Mengenal suara-suara 

hewan/benda yang ada 

disekitarnya. 

3. Membuat coretan yang 

bermakna. 

4. Meniru huruf. 

1. Menyebutkan simbol-

simbol huruf yang 

dikenal. 

2. Mengenal suara huruf 

awal dari nama 

benda-benda yang ada 

disekitarnya. 

3. Menyebutkan 

kelompok gambar 

yang memiliki 

bunyi/huruf awal 

yang sama. 

4. Memahami hubungan 

antara bunyi dan 

bentuk huruf.  

5. Membaca nama 

sendiri. 

6. Menuliskan nama 

sendiri. 

Sumber: Permen 58 tahun 2009 

 

Perkembangan bahasa untuk anak usia dini meliputi empat pengembangan yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.  Perkembangan tersebut harus 

dilakukan seimbang agar memperoleh pengembangan membaca dan menulis yang 

optimal. Berikut ini contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut. 

 

Pengembangan kemampuan mendengarkan dapat dilakukan dengan kegiatan 

menebak suara, menyimak cerita, pesan berantai, menirukan suara, menirukan 
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kalimat, menjawab pertanyaan, mendengarkan radio, mendengarkan kaset cerita 

untuk anak-anak, lagu-lagu anak dan lain sebagainya.  

 

Pengembangan kemampuan berbicara dapat dilakukan dengan kegiatan 

eksploratif sambil mendiskusikan hasilnya, menceritakan pengalaman, 

menceritakan hasil karya, bertanya, menceritakan kembali isi cerita dan lain 

sebagainya. Pengembangan kemampuan membaca dapat dilakukan dengan 

memberi kebebasan anak untuk membaca gambar, eksplorasi dengan buku, 

menggambar dan menulis bebas, dan lain sebagainya. Pengembangan kemampuan 

menulis dapat dilakukan dengan memberi kesempatan pada anak untuk mencorat-

coret, menggambar bebas, meniru tulisan-tulisan yang ada disekitarnya, menulis 

di pasir, dan lain sebagainya. 

 

Setiap pengembangan dapat dilakukan secara terpadu dalam satu hari, untuk 

mengoptimalkan anak, guru dapat mengembangkan masing-masing kemampuan 

tersebut dalam satu kegiatan. Tingkat pencapaian perkembangan untuk anak usia 

dini dikelompokkan berdasarkan usia, sehingga indikator kegiatan yang akan 

diberikanpun disesuaikan dengan usia anak. 

 

Pengembangan kemampuan dasar harus diprogramkan dalam perencanaan 

semester, sebagai wadah membuat pemetaan dari setiap bidang pengembangan 

yang indikator-indikatornya sesuai dengan yang dipilih, dan perencanaan kegiatan 

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana 

Kegiatan Harian (RKH), yang dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari di 

TK. 
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Kegiatan pembelajaran merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan 

memperhatikan karakteristik anak, kompetensi yang akan dicapai, interaksi dalam 

proses pembelajaran, alat/media yang akan digunakan dan penilaian. Proses 

pembelajaran yang dikembangkan dan diterapkan di TK harus bersifat tematis 

yang dilakukan secara integratif dengan penggunaan alat peraga yang disesuaikan 

kegiatan yang dilaksanakan. 

 

Melatih kemampuan bahasa pada dasarnya merupakan salah satu upaya 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan 

dan menerima pesan dalam arti luas. Kemampuan berkomunikasi yang baik 

sangat penting dalam kehidupan seorang individu supaya dapat mengembangkan 

kemampuan lainnya, khususnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

Namun demikian, yang paling dibutuhkan anak-anak usia prasekolah adalah 

latihan kemampuan dasar berbahasa berupa latihan berkomunikasi secara lisan, 

ditambah dengan beberapa latihan sebagai persiapan untuk mengembangkan 

kemampuan membaca dan menulis yang mencakup kegiatan untuk: 

 Melatih pendengaran; 

 Melatih pengucapan; 

 Memperkaya perbendaharaan kata sehari-hari; 

 Melatih konsentrasi; 

 Melatih pemahaman; 

 Melatih kepercayaan diri dalam berkomunikasi; 

 Mengenal simbol; 

 Mengenal hubungan bahasa lisan dan tulisan. 
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2.3 Desain Pembelajaran 

 

Seels dan Richey dalam Pribadi (2009: 54) mengemukakan bahwa teknologi 

pendidikan memiliki lima domain atau bidang, yaitu : (1) desain, (2) 

pengembangan, (3) pemanfaatan, (4) pengelolaan dan (5) evaluasi.  Bidang 

garapan desain meliputi beberapa bidang kerja yaitu : desain pembelajaran, desain 

pesan, strategi pembelajaran dan karakteristik siswa.  Hal ini memperlihatkan 

bahwa desain merupakan salah satu domain atau bidang garapan yang penting 

dalam teknologi pendidikan.  Selanjutnya, Pribadi (2009: 54) mengemukakan 

bahwa upaya untuk mendesain proses pembelajaran agar menjadi sebuah kegiatan 

yang efektif, efisien, dan menarik disebut dengan istilah desain sistem 

pembelajaran atau instructional system design (ISD). 

 

Smith dan Ragan dalam Pribadi (2009: 55) mengemukakan bahwa desain sistem 

pembelajaran adalah proses sistematik yang dilakukan dengan menerjemahkan 

prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menjadi rancangan yang dapat 

diimplementasikan dalam bahan dan aktivitas pembelajaran.  Lebih lanjut Pribadi 

(2009: 56) menjelaskan bahwa pada umumnya desain sistem pembelajaran berisi 

lima langkah yang penting, yaitu (1) analisis lingkungan dan kebutuhan belajar 

siswa, (2) merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa, (3) mengembangkan 

bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran, (4) implementasi 

desain sistem pembelajaran dan (5) implementasi evaluasi formatif dan sumatif 

terhadap program pembelajaran. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa desain sistem 

pembelajaran berisi langkah-langkah yang sistematis dan terarah untuk 

menciptakan proses belajar yang efektif, efisien dan menarik.  Lazimnya, desain 

sistem pembelajaran dimulai dari kegiatan analisis masalah.  Setelah masalah 

pembelajaran diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan solusi yang akan 

digunakan untuk mengatasi tersebut. Hasil dari proses desain sistem pembelajaran 

berisi rancangan sistematik dan menyeluruh dari sebuah aktivitas atau proses 

pembelajaran yang diaplikasikan untuk mengatasi masalah pembelajaran. 

 

Desain pembelajaran ASSURE merupakan langkah merencanakan pelaksanaan 

pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan 

terknologi dan media. Model ASSURE menggunakan tahap demi tahap untuk 

membuat perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut, 

yaitu ASSURE. Menurut Smaldino, dkk (2011) ASSURE terdiri atas enam 

komponen seperti rumusan kata itu sendiri. Setiap huruf mempunyai arti, yaitu : 

1. Analyze learner (menganalisis peserta belajar); 

2. State standard and objectives (merumuskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi); 

3. Select strategies, technologi, methods, media, and materials (memilih 

strategi, teknologi, metode, media dan bahan ajar); 

4. Utilize technologi, media and materials (menggunakan Teknologi, media dan 

bahan ajar); 

5. Require learner participation (mengembangkan peran serta peserta belajar); 

6. Evaluate and Revise (menilai dan memperbaiki). 
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Ditinjau dari strukturnya, maka ASSURE dirumuskan berdasarkan kata kerja yang 

disingkat dengan nama ASSURE itu sendiri yaitu: analyze, state, select, utilize, 

requiredan evaluate. Seluruh kata kerja ini menunjuk pada kegiatan atau 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru untuk mengelola PBM. 

 

Berikut ini adalah komponen dari model ASSURE : 

1. Analyze Learner (Analisis Pebelajar) 

Pada desain pembelajaran, peserta belajar adalah hal terpenting. Apapun 

bentuk produk, model desain pembelajaran maka semua upaya diwujudkan 

demi kelancaran proses belajar. Dalam melakukan analisis peserta belajar ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan misalnya karakteristik umum peserta 

belajar, kompetensi awal yang menjadi modal dasarnya, gaya belajar dari 

peserta belajar, aspek psikologis dari peserta belajar dan banyak lagi sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan. Faktor kunci yang dibahas dalam analisis 

pembelajar adalah sebagai berikut. 

a.    General Characteristict (karakteristik umum) 

Karakteristik umum meliputi faktor-faktor usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan/posisi, kebudayaan dan sosial ekonomi. Dengan analisis 

pebelajar akan membantu pemulihan metode dan media pembelajaran 

yang sesuai. Bila pebelajar pertama kali belajar suatu konsep baru, maka 

dibutuhkan pengalaman belajar langsung dan konkrit seperti karyawisata 

atau latihan bermain peran. 

b.    Spesifik Entri Competencies (Kompetensi Khusus) 

Sebuah komponen penting dari merancang pelajaran adalah untuk 

mengidentifikasi kompetensi khusus dari siswa. Kita dapat melakukan ini 
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melalui cara-cara informal (seperti di kelas mempertanyakan) atau cara 

formal lebih (seperti meninjau hasil tes standar). Tes kemampuan awal 

merupakan penilaian yang penting dilakukan, baik secara formal maupun 

informal. Dengan menganalisis kemampuan yang telah dimiliki 

pebelajar, guru dapat memilih metode dan media yang sesuai. 

c.    Learning Style (Gaya Belajar) 

Gaya belajar berkenaan dengan pengelompokan sifat-sifat psikologis 

yang menentukan bagaimana seseorang individu bisa merasakan 

berinteraksi dan memberikan respon secara emosional terhadap 

lingkungan belajar. Contoh-contohnya meliputi kecerdasan majemuk, 

kekuatan persepsi, kebiasaan memproses informasi, motivasi dan faktor-

faktor fisiologis. Berikut ini adalah penjelasan dari contoh-contoh 

tersebut : 

a)    Kecerdasan Majemuk 

Jelas bahwa sifat-sifat tertentu dapat mempengaruhi kemampuan 

belajar siswa secara efektif dari berbagai macam teknologi dan 

media. Gardner dalam Smaldino (2011) mengelompokkan 

sembilan aspek kecerdasan yang ia kembangkan dalam konsep 

kecerdasan majemuk, yaitu : 

1. Verbal/ linguistik (bahasa); 

2. Logis/ matematis; 

3. Visual/ spasial; 

4. Musikal/ ritmis; 

5. Ragawi/ kinestetik (menari/ olahraga); 

6. Antar personal (memahami orang lain); 

7. Intra personal (memahami diri sendiri); 

8. Naturalis; 

9. Eksistensialis 
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b)    Kekuatan Persepsi 

Pendukung pentingnya variabel ini mengatakan bahwa sebagian 

besar pebelajar tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk 

menangkap pelajaran melalui pendengaran dan menyaksikan 

penjelasan verbal dari guru. Pebelajar yang agak lambat belajar 

cenderung menyukai pengalaman taktis atau kinestetik, sedangkan 

cara belajar dengan duduk dan mendengarkan sukar baginya untuk 

memahami pesan yang disampaikan. 

c)    Kebiasaan Memproses Informasi 

Variabel ini berkaitan dengan bagaimana kecenderungan pebelajar 

memproses informasi. Model Gregore dalam Smaldino (2011) 

tentang “gaya belajar” mengemukakan 4 kategori utama pada gaya 

berfikir yaitu : 

1. Pebelajar Kategori Berurutan Kongkrit 

Lebih suka pengalaman langsung dan penyampaian dengan 

urutan yang logis. Golongan ini lebih cocok belajar dengan 

buku kerja, demonstrasi, pembelajaran terprogram, dan lain-

lain. 

2. Pebelajar Kategori Acak Konkrit 

Lebih senang pendekatan coba-coba (trial & error) dan 

membuat kesimpulan cepat dari pengalaman yang 

terjadi.Golongan ini lebih suka metode-metode seperti 

permainan, simulasi, discovery, dan lain-lain. 
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3. Pebelajar Kategori Berurutan Abstrak 

Kelompok ini terampil menyandi pesan verbal dan simbolik 

khususnya bila disajikan dalam urutan yang logis. Golongan 

ini lebih suka membaca dan menyimak. 

4. Pebelajar Kelompok Acak Abstrak 

Menunjukkan kemampuannya untuk menangkap makna dan 

presentasi yang disajikan, mereka cenderung merespon nada 

dan gaya pembicara sebaik menangkap pesannya. Golongan ini 

baik untuk belajar dalam diskusi kelompok , kuliah dengan 

tanya jawab, videotip dan televisi. 

d)   Faktor-Faktor Motivasional 

Berbagai faktor emosional sangat berpengaruh pada perhatian 

terhadap sesuatu, berapa lama memperhatikan, seberapa jauh usaha 

memahami pelajaran dan bagaimana perasaan ketika ikut ambil 

bagian dalam kegiatan belajar. Salah satu cara yang baik untuk 

mendiskripsikan motivasi belajar adalah dengan menggunakan 

model ARCS dari keller, yang membedakan empat aspek mendasar 

dari motivasi yaitu : 

-    Attention (Perhatian) 

Berkenaan dengan apakah pebelajar merasa bahwa 

pembelajaran menarik dan berguna untuk dipertimbangkan. 

- Relevance (Relevansi) 

Berkaitan dengan apakah pebelajar merasa bahwa 

pembelajaran berkaitan dengan tujuannya. 
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- Confidence (Kepercayaan diri) 

Berkenaan dengan apakah pebelajar mengharapkan kesuksesan 

berdasarkan pada usahanya sendiri. 

- Satisfaction (Kepuasan) 

Berkaitan dengan penghargaan yang diterima pebelajar dari 

pembelajaran itu. 

e)   Faktor-Faktor Fisiologis. 

Faktor-faktor fisiologis berkaitan dengan perbedaan gender, 

kesehatan dan kondisi lingkungan. Faktor-faktor ini juga 

mempengaruhi gaya belajar siswa. Seperti perbedaan antara siswa 

laki-laki dan perempuan yang cenderung mempunyai cara 

merespon pelajaran dengan berbeda antara satu dengan lainnya. 

 

2. State Standard and Objectives (Merumuskan Tujuan) 

Langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran sekhusus 

mungkin. Tujuan ini dijabarkan melalui silabus, buku teks, kurikulum atau 

dengan dikembangkan sendiri oleh gurunya. Suatu tujuan bukan merupakan 

apa yang direncanakan oleh guru dalam pembelajaran melainkan apa yang 

harus dicapai pebelajar dengan pembelajaran itu. Suatu tujuan merupakan 

pernyataan tentang apa yang akan dicapai, bukan bagaimana tujuan itu akan 

dicapai. 

a.    Pentingnya Merumuskan Tujuan 

Perumusan tujuan pembelajaran adalah salah satu elemen yang sangat 

penting untuk diperhatikan, hal ini berkenaan dengan begitu pentingnya 
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fungsi tujuan dalam mendasari perumusan beberapa aspek dalam 

pembelajaran yaitu sebagai berikut : 

 Dasar untuk pemilihan strategi, teknologi dan media pembelajaran. 

 Dasar untuk penilaian dalam pembelajaran. 

 Dasar untuk Ekspektasi belajar siswa. 

b. Teknik ABCD 

Teknik ABCD adalah merupakan teknik yang bisa digunakan dalam 

proses merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik, adapun 

komponen-komponen dari teknik ABCD ini adalah sebagai berikut : 

A: Audience (Audiensi) 

Instruksi yang kita ajukan harus fokus kepada apa yang harus dilakukan/ 

dikerjakan oleh pembelajar bukan apa yang harus dilakukan pengajar. 

B: Behavior (Perilaku) 

Kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru yang harus dimiliki 

pembelajar setelah melalui proses pembelajaran dan harus dapat diukur. 

C: Conditions (Kondisi) 

Pernyataan tujuan yang meliputi kondisi dimana unjuk kerja itu diamati. 

D: Degree (Tingkat Keberhasilan) 

Pernyataan tujuan yang mengidentifikasi standar atau kriteria yang 

menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan pembelajar. 

c.   Daftar Periksa Tujuan Berdasarkan ABCD 

Pengelompokan dan pemeriksaan tujuan sangat penting, karena 

pemilihan metode dan media serta cara mengevaluasi tergantung pada 

jenis tujuan yang akan diterapkan. Suatu tujuan mungkin diklasifikasikan 
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menurut jenis belajar utama yang akan dicapai, akan tetapi yang 

terpenting dari semuanya adalah bagaimana mengkomunikasikan tujuan 

dengan pengetahuan dan kompetensi siswa. Jika tujuan yang telah kita 

rumuskan masih belum mampu mengkomunikasikan pesan dengan apa 

yang akan menjadi pengetahuan dan kompetensi siswa, maka tujuan 

tersebut harus direvisi kembali.  

d.   Tujuan Pembelajaran dan Perbedaan Individual 

Tujuan pembelajaran harus berkaitan dengan kemampuan individual 

pebelajar dalam menuntaskan atau memahami sebuah materi yang 

diberikan. Pebelajar yang tidak memiliki kesulitan belajar dengan 

pebelajar yang memiliki kesulitan belajar pasti memiliki waktu 

ketuntasan terhadap materi yang berbeda, maka untuk itu tujuan 

pembelajaran harus disesuaikan dengan perbedaan individual yang 

dimiliki oleh siswa. 

 

3. Select Strategies, Technology, Media and Materials (memilih strategi, 

metode, media dan bahan ajar) 

 

a. Memilih Strategi 

Jika merujuk pada ARCS (attention, relevant, confidence and 

satisfaction) maka strategi yang akan dipilih dalam perencanaan 

pembelajaran ini adalah strategi yang berpusat pada pembelajar dan 

strategi yang berpusat pada pebelajar. 

b. Memilih Teknologi dan Media 

Jika merujuk pada kriteria media dan teknologi yang disebut Smaldino 

(2011) maka teknologi dan media yang dipilih dalam perencanaan 
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pembelajaran ini menggunakan teknologi berbasis komputer. Melibatkan 

unit komputer, jaringan internet, web pembelajaran yang dirancang oleh 

pembelajar,whiteboard, dan proyektor. 

c. Memilih Materi 

Sebelum memilih materi, terlebih dahulu akan dilakukan obsevasi awal 

dengan melakukan pengumpulan materi yang siap pakai, meminta 

keterlibatan spesialis materi dan memintai pendapat dari pembelajar lain. 

Kesemuanya akan digabung dan diseleksi menjadi materi yang akan 

digunakan dalam perencanaan pembelajaran ini. Pemilihan itu disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan dari pelajar, karena materi 

yang siap pakai yang diperoleh, biasanya butuh sentuhan modifikasi, maka 

sentuhan itu perlu keterlibatan spesialis dan pembelajar lain. Kemudian 

dalam pemilihan materi juga akan memerhatikan hak cipta dari materi 

tersebut. Maka materi yang dipilih dalam pembelajaran yang akan 

dilakukan adalah model-model pembelajaran berbasis komputer. 

 

4. Utilize Technologi, Media And Materials (menggunakan teknologi, media 

dan materi) 

 

Tahap ini melibatkan perencanaan dan peran anda sebagai guru dalam 

menggunakan teknologi, media dan materi. Untuk dapat melakukan itu ikuti 

proses “5P”: pratinjau (preview) teknologi, media, dan materi; siapkan 

(prepare) teknologi, media dan material; siapkan (prepare) lingkungan; 

siapkan (prepare) pembelajaran dan menyediakan (provide) pengalaman 

belajar. 
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a. Pratinjau Teknologi, Media dan Materi 

Selama proses seleksi anda telah mengidentifikasi teknologi, media dan 

materi yang sesuai untuk audiensi dan tujuan belajar anda. Anda harus 

mempratinjau teknologi dan media yang dipilih terkait dengan tujuan 

belajar. Tujuannya adalah memilih bagian yang langsung selaras dengan 

mata pelajaran anda sebagai misal jika mata pelajaran adalah tentang 

penggunaan preposisi yang tepat, pratinjaulah beberapa program piranti 

lunak bahasa dan sastra untuk menemukan aktivitas latihan dan praktik 

yang sesuai dengan tujuan anda. Anda kemudian merancang mata 

pelajaran yang meliputi hanya bagian preposisi dari peranti lunak tersebut 

ketimbang seluruh urutan yang ada. 

b.   Menyiapkan Teknologi, Media dan Materi 

Selanjutnya kita harus menyiapkan teknologi, media dan materi yang akan 

mendukung aktivitas pengajaran yang akan kita laksanakan. 

- Kumpulkan seluruh perlengkapan yang kita butuhkan. 

- Tentukan urutan penggunaan materi 

c.    Menyiapkan Lingkungan 

Dimana saja aktivitas belajar terjadi diruang kelas, laboratorium, pusat 

media fasilitas harus diatur untuk penggunaan teknologi media, dan materi 

yang efektif. 

d.   Menyiapkan Peserta Belajar 

Penelitian mengenai belajar mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa 

apa yang dipelajari dari sebuah kegiatan sangat bergantung pada 

bagaimana peserta belajar dipersiapkan untuk mata pelajaran tersebut. 
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e.   Menyediakan Pengalaman Belajar 

Jika pengalaman belajar adalah yang berpusat pada guru, maka akan 

melibatkan presentasi, demonstrasi, latihan, dan praktik atau tutorial. Jika 

menggunakan presentasi sebagai salah satu strategi penting untuk 

mengikuti pandauan menggunakan kemampuan presentasi di ruang kelas 

 

5. Require Learner Participation (mengembangkan peran serta peserta belajar) 

a. Latihan 

Tujuan untuk mata pelajaran yang kita ajarkan dengan jelas menyatakan 

apa yang semestinya dilakukan oleh para siswa kita sesuai dengan 

instruksi. Jadi penting untuk mengharuskan siswa berpartisipasi melalui 

praktik langsung dengan teknologi dan kemampuan baru. 

b. Teknologi sebagai Perkakas Teknologi 

Salah satu cara yang paling umum dalam menggunakan teknologi dan 

media sebagai sarana yang mengharuskan partisipasi siswa adalah 

melalui penggunaan peranti produktivitas. Ini karena penggunaan 

perangkat tersebut dapat memacu siswa dalam pembelajaran, 

meningkatkan produktivitas dan mendorong kreativitas. 

c. Teknologi sebagai Perangkat Komunikasi 

Sebagai contoh, jika menggunakan gambar proyeksi berupa foto para 

siswa yang tinggal di Alaska, kita sebagai guru dapat melibatkan para 

siswa dalam diskusi langsung dengan meminta mereka membandingkan 

situasi terakhir mereka dengan siswa pada foto tersebut. Para siswa 

kemudian bisa saja bertukar e-mail dengan para siswa di Alaska untuk 

memperoleh pengetahuan pertama mengenai kehidupan mereka 
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d. Teknologi sebagai Perangkat Penelitian 

Penelitian telah menunjukkan bahwa internet merupakan peranti 

komputer yang paling sering digunakan. Para siswa memiliki akses 

instan ke sumber daya yang tak terbatas. Oleh karena itu, mereka bisa 

dengan mudah “menempatkan, mengevaluasi, dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber. Penelitian siswa sebaiknya diperluas 

juga untuk meliputi informasi dari buku, Koran harian dan orang-orang. 

Penggunaan sumber daya yang beragam akan lebih memastikan bahwa 

siswa tidak sekedar menyalin informasi berbasis web ke dalam karya 

mereka. 

e. Teknologi sebagai Perangkat Penyelesaian Masalah dan Pengambilan 

Keputusan 

Para siswa sebelumnya belum pernah mengakses data dan informasi yang 

begitu besar jumlahnya. Para siswa dari berbagai usia sekarang mampu 

lebih teliti menguji informasi melalui berbagai perangkat.  

f. Menggunakan peranti Lunak Pendidikan untuk Latihan 

Peranti lunak pendidikan merupakan salah satu sarana melibatkan para 

siswa dengan kemampuan yang beragam dalam aktivitas belajar 

individual yang difokuskan pada kemampuan dan pengetahuan dasar. 

Sebagian besar program peranti lunak pendidikan memungkinkan para 

siswa untuk terlibat dalam aktivitas yang lebih menantang dengan 

melompati aktivitas yang mengandung pengetahuan yang telah di kuasai 

para siswa. 
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g. Menggunakan Media Lainnya untuk Latihan 

Diskusi, kuis singkat, dan latihan penerapan, bisa mungkin dilakukannya 

latihan dan umpan balik selama pengajaran. Aktivitas tindak lanjut bisa 

menyediakan kesempatan lebih lanjut untuk keterlibatan aktif para siswa. 

h. Umpan Balik 

Di semua kasus, para pembelajar harus menerima umpan balik mengenai 

ketepatan respon mereka. Umpan balik atau tanggapan bisa berasal dari 

guru atau para siswa yang bekerja di dalam kelompok kecil dan saling 

memberi umpan balik. Umpan balik mungkin bisa juga diperoleh melalui 

aktivitas periksa sendiri atau berasal dari komputer atau mentor. 

 

6. Evaluate and Revise (menilai dan memperbaiki) 

a. Menilai Prestasi Pemelajar 

Metode dalam menilai prestasi bergantung pada sifat dan tujuan belajar. 

Beberapa tujuan belajar mengharuskan kemampuan kognitif yang 

relative sederhana sebagai contoh adalah bagaimana melihat siswa 

membedakan kata sifat dari kata keterangan, atau merangkum prinsip 

deklarasi kemerdekaan. Tujuan belajar seperti itu semua bermanfaat bagi 

ujian tertulis konvensional. 

1) Penilaian Auntentik 

Di sekolah, minat yang meningkat terhadap penilaian autentik di 

pacu oleh komitmen menuju perspektif konstruktivis. Penilaian 

autententik bisa digunakan untuk menilai kinerja atau produk 

tunggal, produk unit, atau portofolio 
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2) Penilaian Portofolio 

Portofolio menilai kemampuan siswa untuk membuat produk nyata 

yang menggambarkan pencapaian mereka terkait dengan analisis, 

sintesis dan evaluasi. Komponen kunci dari portofolio adalah bahwa 

mereka mengharuskan rekleksi sendiri sesuai yang ditampilkan di 

produk portofolio. Sebagai misal, jika siswa bisa memilih fragmen 

karya yang menampilkan pencapaian sebuah tujuan belajar, mereka 

mungkin saja meminta untuk menjelaskan kenapa mereka memilih 

fragmen tersebut dan bagaimana itu menunjukkan bahwa mereka 

telah mempelajari pengetahuan dan kemampuan sasaran. 

b.   Mengevaluasi dan Merevisi Strategi, Teknologi dan Media 

Evaluasi juga meliputi penilaian strategi, teknologi dan media. Salah satu 

komponen kunci evaluasi dan revisi sebuah mata pelajaran adalah 

masukan dari pembelajar. Kita juga bisa mendapatkan umpan balik 

terkait dengan strategi pengajaran dan penggunaan teknologi dan media 

melalui wawancara dan diskusi. 

- Evaluasi Guru 

Salah satu komponen penting dari suasana kelas manapun adalah 

guru, yang sebaiknya di evaluasi bersama dengan komponen-

komponen lainnya. Meskipun evaluasi atas pengajaran kita mungkin 

bisa menimbulkan kekhawatiran. 
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Informasi yang dihasilkan akan memberikan umpan balik yang 

bagus sekali untuk menangani area-area yang butuh pengembangan 

dan untuk mengetahui area-area pangajaran yang berkualitas tinggi 

terdapat empat jenis dasar evaluasi guru: diri sendiri, siswa, rekan 

guru, dan administrator. 

- Revisi Strategi, Teknologi dan Media. 

Tahap terakhir dari siklus pengajaran adalah duduk dan melihat data 

penilaian dan evaluasi. Di mana terdapat perbedaan antara yang kita 

inginkan untuk terjadi dan apa yang memang terjadi. 

 

2.4  Media Gambar dalam Pembelajaran Pengembangan Bahasa Pada Anak  

       Usia Dini 

 

Media, bentuk jamak dari perantara (medium), merupakan sarana komunikasi.  

Berasal dari bahasa latin medium (“antara”), istilah ini merujuk pada apa saja yang 

membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima.  Enam kategori 

dasar media adalah teks, audio, visual, video, perekayasa (manipulative) (benda-

benda), dan orang-orang, Smaldino, Sharon E, Deborah L, Lowther, dan James D 

Russel (2011: 7). Tujuan dari media adalah untuk memudahkan komunikasi dan 

belajar. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan media visual, media visual 

ini rutin untuk memicu dalam belajar. Visual meliputi diagram, gambar, foto, 

kartun dan sebagainya. 

Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat (sarana) 

komunikasi, seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, Tim 

Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2005: 6) 
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Association for Education and Communication Technology (AECT) sebagaimana 

disebutkan oleh Asnawir, mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang 

dipergunakan oleh suatu proses penyaluran informasi, M. Basyiruddin Usman dan 

Asnawir (2005:11). Apabila media itu membawa pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka 

media itu disebut media pembelajaran. 

Menurut Gagne yang dikutip oleh Arief S. Sadiman bahwa media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar (Arief S. Sadiman, 2006:6). 

Sejalan dengan hal itu, menurut Santoso S. Hamijaya dalam bukunya Ahmad 

Rohani menyebutkan media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang 

sebagai penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima 

(Ahmad Rohani, 1997:2). Dan menurut Ahmad Rohani bahwasanya media adalah 

segala sesuatu yang dapat di indera yang berfungsi sebagai perantara atau sarana 

atau alat untuk proses komunikasi belajar mengajar (Ahmad Rohani, 1997:76). 

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa media merupakan 

sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang fikiran, 

perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar mengajar pada dirinya. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa media sudah selayaknya tidak lagi hanya 

dipandang sebagai alat bantu belaka bagi guru untuk mengajar, tetapi lebih dari 

itu media adalah alat penyalur dari pemberi pesan ke penerima pesan yang tidak 

hanya dapat digunakan oleh guru tetapi dapat pula digunakan oleh murid. 
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Sedangkan gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam 

bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran (Mukhtar, 2008:114). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan barang (orang, 

binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan 

sebagainya pada kertas, kayu, dan sebagainya seperti; lukisan, foto, poster, dan 

lain-lain (Departemen Pendidikan Nasional  : 329). 

Jadi media gambar adalah media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam 

dua dimensi, yang berupa foto, lukisan (Ahmad Rohani, 1997:21).  Melihat 

perincian pengertian komponen-komponen yang ada, maka dapat disimpulkan 

bahwa media gambar adalah sarana atau prasarana yang diwujudkan secara visual 

dalam bentuk dua dimensi yang dipegunakan untuk membantu tercapainya tujuan 

belajar. 

2.4.1   Fungsi dan Tujuan Media Gambar 

Mengenai fungsi media itu sendiri pada mulanya kita mengenal media sebagai 

alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar yakni yang memberikan pengalaman 

visual pada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan 

mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, 

konkret, mudah dipahami. Dewasa ini dengan perkembangan teknologi serta 

pengetahuan, maka media pengajar berfungsi sebagai berikut: 

1. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan 

pengajaran bagi guru. 

2. Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkret). 

3. Menarik perhatian siswa lebih besar (penggunaannya tidak membosankan). 
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4. Semua indera murid dapat diaktifkan. 

5. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 

6. Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. 

Dengan konsepsi tersebut, fungsi media dalam kegiatan belajar mengajar tidak 

lagi peraga dari guru melainkan pembawa informasi atau pesan pembelajaran 

yang dibutuhkan siswa. Hal demikian guru berpusat pada pengembangan dan 

pengelolaan individu dan kegiatan belajar mengajar (M. Basyiruddin, 2005:24).  

Sebagai seorang pendidik fungsi dan kemampuan media sangat penting artinya. 

Media merupakan integral dari sistem pembelajaran sebagai dasar kebijakan dalm 

pemilihan, pengembangan, maupun pemanfaatan. 

Gambar sebagai media pendidikan tentunya mempunyai fungsi yang diharapkan 

dalam proses belajar mengajar antara lain: 

1. Fungsi Atensi 

Di sini media visual atau gambar merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran. Misalnya: Gambar yang diproyeksikan melalui Overhead Projector 

dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian siswa atau peserta didik 

kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian kemungkinan 

untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar. 

2. Fungsi Efektif 

Di sini media visual atau gambar dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Misalnya: Gambar atau 
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lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi 

yang menyangkut masalah sosial atau ras. 

3. Fungsi Kognitif 

Di sini media visual atau gambar terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 

yang terkandung dalam gambar. 

4. Fungsi Kompensatoris 

Di sini media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual 

atau gambar yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali dengan kata lain, media pembelajaran 

berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara 

verbal (Arsyad, Azhar, 2005:16). 

Selain untuk menyajikan pesan sebenarnya dalam beberapa fungsi lain yang dapat 

dilakukan oleh media. Namun jarang sekali ditemukan seluruh fungsi tersebut 

terpenuhi oleh media. Sebaliknya media tunggal seringkali dapat mencakup 

beberapa fungsi sekaligus antara lain (Salma, Dewi, 2004: 8): 

1. Memotivasi siswa 

2. Menyajikan informasi 

3. Merangsang diskusi  
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Ada beberapa tujuan dalam pemakaian media gambar, menurut Wetty (2004: 71) 

antara lain sebagai berikut: a) untuk menerjemahkan simbol verbal, b) 

memperkaya bacaan, c) untuk membangkitkan motivasi belajar, d) memperbaiki 

kesan-kesan yang salah, e) merangkum suatu unit bacaan, f) menyentuh dan 

menggerakkan emosi. 

a. Menerjemahkan simbol verbal artinya dengan kata-kata lisan yang mungkin 

abstrak dapat digambarkan dan dibantu dengan penggunakan media sehingga 

verbalisme dapat diminimalkan atau bahkan ditiadakan. Misalnya, 

menunjukkan gambar mobil akan lebih membuat siswa tahu bentuk mobil, 

daripada jika guru hanya menceritakannya saja. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mobil 

 

b. Memperkaya bacaan maksudnya adalah dapat digunakan melatih anak 

memperkaya kosa kata. Gambar tersebut menjadi petunjuk dan rangsangan 

bagi anak untuk memberikan respon yang diinginkan. Misalnya, dalam 

latihan memperlancar bacaan-bacan shalat, disajikan gambar setiap gerakan 

shalat. 
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Gambar 2.2 Gerakan shalat 

c. Membangkitkan motivasi belajar. Artinya, media gambar dapat melakukan 

sesuatu terhadap anak. misalnya, jika guru ingin mengajarkan tentang 

kebudayaan masyarakat lampung sebaiknya guru menunjukkan berbagai 

gambar tentang pakaian, rumah, atau foto perkawinan orang lampung. 

Gambar-gambar tersebut akan lebih menarik minat anak untuk mempelajari 

kebudayaan lampung dibandingkan dengan jika guru hanya menyajikan cerita 

dengan berceramah saja. 
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Gambar 2.3 Adat Lampung 

d. Memperbaiki kesan-kesan yang salah, artinya suatu gambar yang sulit untuk 

dideskripsikan dengan kata-kata akan menjadi mudah dan sederhana bila 

dengan menggunakan gambar atau tiruannya diperlihatkan kepada siswa. 

Misalnya gambar kelinci. 

 

Gambar 2.4 Kelinci 
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e. Merangkum suatu unit bacaan. Misalnya, guru ingin menjelaskan tentang 

daur ulang hidup kupu-kupu mulai dari larva. Agar lebih konkret, guru dapat 

membuat atau memperlihatkan gambar tentang proses terbentuknya kupu-

kupu. Tanpa guru menjelaskan panjang lebar, anak akan menjadi lebih 

mengerti tentang daur hidup kupu-kupu dari media gambar yang 

diperlihatkan guru, seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Metamorfosa kupu-kupu, mulai dari larva hingga menjadi  

          kupu-kupu 

 

f. Menyentuh dan menggerakkan emosi. Artinya, suatu media gambar yang 

digunakan guru di depan kelas, anak akan memperoleh pengalaman sosial dan 

emosional. 
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Macam-macam media gambar terdiri dari :  

a. Media gambar diam (Still Picture) 

Yaitu media yang menampilkan gambar diam baik dalam buku, buletin, 

papan display, slide, film strip, atau overhead proyektor. Media ini adalah 

hasil pemotretan dari berbagai peristiwa atau kejadian obyek yang dituangkan 

dalm bentuk gambar-gambar, garis-garis, simbol-simbol, gambar-gambar 

yang masuk  dalam kelompok ini yaitu grafik, chart, atau bagan, peta, 

diagram, poster, karikatur, komik, atau foto. 

 

b. Media gambar gerak (Motion Picture) 

Yaitu media yang dapat menampilkan unsur gambar yang bergerak seperti 

film (movie), televisi, video tip dengan atau tanpa suara, diambil dari kajian 

sebenarnya ataupun dibuat dari gambar (Graphic Representation), animasi, 

dan lain-lain (Mudhaffir, 1999:82). 

Beberapa contoh dari media gambar diam maupun gerak, yaitu: 

1. Poster  

Poster merupakan penggambaran yang ditunjukkan sebagai 

pemberitahuan, peringatan maupun penggugah selera yang biasanya 

berisi gambar-gambar. Poster yang baik gambarnya sederhana, kata-kata 

singkat dan menarik perhatian. 

Dalam dunia pendidikan, poster (plakat, lukisan atau gambar yang 

dipasang) telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai suatu 

media untuk menyiapkan informasi, saran, pesan dan kesan, ide dan 

sebagainya (Ahmad Rohani, 1997:76). 
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2. Karikatur dan Kartun  

Karikatur adalah merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang 

menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting, beda antara poster 

dan karikatur terletak pada ; karikatur kadang-kadang lebih menggigit 

dan kritis. Coretan-coretan pada karikatur, misalnya coretan pada wajah 

manusia yang mirip dengan yang dikarikaturkan memberikan kesan 

politis. Sedangkan kartun ide utamanya menggugah rasa lucu dan kesan 

utamanya adalah senyum dan tawa. Kesan kritis dan humor yang 

diberikan karikatur dan kartun menyebabkan informasi yang disampaikan 

tahan lama dalam ingatan anak.  

3. Film atau Gambar Hidup 

Film merupakan salah satu media yang dianggap efektif digunakan 

sebagai alat bantu pengajaran. Film yang diputar di depan siswa harus 

merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Dengan film, dapat 

melengkapi pengalaman-pengalaman dasar, memancing inspirasi baru, 

menarik perhatian, penyajiannya lebih baik karena mengandung nilai-

nilai rekreasi, dapat memperlihatkan perlakuan objek yang sebenarnya. 

4. DVD dan VCD Player 

Media video dan film adalah gambar bergerak yang direkam dalam 

format kaset video, video cassette disc, dan digital versatile disc. Jenis 

media ini kemampuannya dalam menayangkan obyek bergerak (moving 

objects) dan proses yang spesifik. 

 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan gambar-gambar 

sebagai media visual pada setiap kegiatan pengajaran antara lain: 
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1. Mempergunakan gambar untuk tujuan-tujuan pelajaran yang spesifik yaitu 

dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti 

pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Tujuan khusus  itulah yang 

mengarahkan minat siswa kepada pokok-pokok terpenting dalam pelajaran. 

2. Memadukan gambar-gambar kepada pelajaran. 

Keefektifan pemakaian gambar-gambar di dalam proses belajar mengajar 

memerlukan keterpaduan, gambar-gambar yang riil sangat berfaedah untuk 

suatu mata pelajaran, karena maknanya akan membantu pemahaman siswa 

dan cara itu akan ditiru untuk hal-hal yang sama di kemudian hari. 

3. Mempergunakan gambar-gambar sedikit saja dari pada menggunakan banyak 

gambar tetapi tidak efektif. Jumlah gambar yang sedikit tetapi selektif, lebih 

baik daripada dua kali mempertunjukan gambar-gambar yang serabutan tanpa 

adanya pemilihan gambar yang akan ditampilkan. Penyajian gambar 

hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memperagakan 

konsep-konsep pokok, artinya apa yang terpenting dari pelajaran itu lalu 

diperhatikan gambar-gambar yang lain yang menyertainya, lingkungannya 

dan lain-lain berturut-turut secara lengkap. 

4. Mengurangi penambahan kata-kata pada gambar. 

Melalui penyajian gambar yang akan ditampilkan sangatlah penting dalam 

mengembangkan kata-kata atau cerita dalam menyajikan gagasan baru. 

5. Mendorong pernyataan yang kreatif. 

Melalui gambar-gambar siswa akan didorong untuk mengembangakan 

keterampilan berbahasa lisan atau tulisan, seni grafis dan bentuk-bentuk 



61 
 

 
 

keterampilan lainnya. Keterampilan visual dalam hal ini diperlukan bagi 

siswa dalam “membaca” gambar tersebut. 

6. Mengevaluasi kemajuan kelas. 

Dengan memanfaatkan gambar-gambar baik secara umum maupun secara 

khusus, guru dapat mempergunakan gambar slide atau transparan untuk 

melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Pemakaian instrumen tes secara 

bervariasi akan sangat baik dilakukan guru dalam upaya memperoleh hasil tes 

yang komprehensif serta menyeluruh (Nana Sudjana, 1997:76). 

2.4.2 Karakteristik Media Gambar 

 

Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi 

kemampuannya, maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik berbagai 

media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam 

kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pembelajaran. Di samping itu, 

memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media 

pengajaran secara bervariasi. Sedangkan apabila kurang memahami karakteristik 

media tersebut, guru akan dihadapkan pada  kesulitan dan cenderung bersikap 

spekulatif (Syaiful Bahri, 2002:144). 

 

Adapun karakteristik media gambar yang digunakan sebagai media pengajaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Gambar harus cukup memadai, artinya pantas untuk tujuan pengajaran yaitu 

harus menampilkan gagasan, bagian informasi atau konsep yang jelas untuk 

mendukung tujuan serta kebutuhan pengajaran. 
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Unsur yang terdapat dalam gambar harus tepat bagi anak usia dini. Demikian 

juga pola gambarnya harus sederhana gagasannya tidak kompleks. 

2. Gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik  yang bermutu, seperti: 

a. Komposisi yang baik merupakan ciri fundamental efektifitas gambar 

yang baik untuk pengorganisasian ke seluruh unsur-unsur gambar yang 

baik. 

b. Pewarnaan yang efektif merupakan hal penting dalam pemilihan warna 

yang harmonis, siswa usia taman kanak-kanak lebih menyukai gambar 

yang warnanya lebih mencolok. 

3. Gambar untuk tujuan pengajaran  harus cukup besar dan jelas, gambar yang 

tajam dan kontras mempunyai kelebihan, karena ketepatan dan rinciannya 

menggambarkan  kenyataan yang lebih baik. 

4. Validitas gambar. Yaitu apakah gambar yang ditampilkan benar atau tidak, 

gambar harus menampilkan pesan yang benar menurut ilmu dan tepat untuk 

pengajaran. 

5. Memikat perhatian anak-anak yang cenderung kepada hal-hal yang 

diminatinya yaitu terhadap benda-benda yang yang akrab dengan kehidupan 

mereka. 

 

2.4.3 Keunggulan dan Kelemahan Media Gambar 

 

Media gambar dalam pembelajaran menurut Sardiman (2009: 29) mempunyai 

kelebihan-kelebihan sebagai berikut. 
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a. Gambar bersifat konkret. 

Melalui gambar anak dapat melihat dengan jelas sesuatu yang sedang 

dibicarakan atau didiskusikan di dalam kelas. 

b. Gambar mengatasi ruang-ruang dan waktu. 

Maksudnya dengan media gambar anak tidak harus mendatangi kebun 

binatang untuk melihat berbagai jenis binatang secara langsung karena itu 

akan memerlukan banyak waktu dan biaya. Dengan media gambar anak dapat 

melihat jenis-jenis binatang dengan jelas. 

c. Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. 

d. Gambar dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman. 

e. Gambar harganya murah dan mudah didapat serta digunakan. 

 

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran selain mempunyai kelebihan-

kelebihan juga mempunyai kelemahan. Menurut Sardiman (2009: 31), kekurangan 

media gambar adalah sebagai berikut.  

1. Gambar hanya menekan persepsi mata. Maksudnya, siswa hanya dapat 

melihat hal-hal yang ditampilkan dalam gambar tanpa dapat mendengar apa 

yang diceritakan, misalnya gambar harimau, anak tidak dapat mendengar 

suara dari harimau tersebut. 

2. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. Maksudnya gambar yang terlalu penuh atau banyak objeknya 

akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena siswa harus melukiskan 

keadaan pada gambar dengan sangat rinci dan tidak selesai dalam waktu yang 
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ditentukan yang hanya 60 menit. Dalam penelitian ini gambar yang 

disediakan peneliti adalah gambar yang ringan dan tidak terlalu kompleks.  

3. Ukuran gambar sangat terbatas untuk kelompok besar. 

 

2.5   Media Gambar dalam Pengembangan Bahasa pada Anak Usia Dini 

Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke penerima 

pesan.  Pesan, sumber pesan, saluran/media dan penerima pesan adalah 

komponen-komponen proses komunikasi.  Pesan yang dikomunikasikan adalah isi 

ajaran atau didikan yang ada di kurikulum, sumber pesan bisa guru, siswa, orang 

lain atau penulis buku dan produser media, salurannya adalah media pendidikan 

dan penerima pesan adalah siswa atau juga guru. 

Dalam proses komunikasi tersebut akan terjadi apa yang disebut dengan 

enconding dan deconding.  Enconding adalah proses penuangan pesan kedalam 

simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan-pesan tersebut.  Adakalanya 

proses deconding tersebut berhasil sesuai yang dikehendaki oleh penyampai 

pesan, akan tetapi ada kalanya tidak berhasil. 

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau penghalang proses 

komunikasi.  Penghambat komunikasi tersebut biasa dikenal dengan istilah 

barriers atau noises.  Adapun hambatan-hambatan tersebut meliputi: 

1. Hambatan psikologis. 

Kondisi psikologis seseorang dapat menghambat proses komunikasi, baik dari 

sisi keantusiasan komunikasi, rasa percaya diri dan daya tangkap.  Oleh 
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karena itu hambatan psikologis ini dapat meliputi; minat, sikap, pendapat, 

kepercayaan, intelegensi dan pengetahuan. 

2. Hambatan fisik 

Setiap orang memiliki keterbatasan fifik yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya.Keterbatasan fisik ini juga dapat menyebabkan 

keterbatasan dalam berkomunikasi, seperti; kelelahan, sakit, keterbatasan daya 

indra dan cacat tubuh. 

3. Hambatan cultural 

Kultur atau budaya suatu daerah sering berbeda dengan daerah lain.  Apabila 

dalam komunikasi tidak atau kurang adanya pemahaman terhadap budaya 

masing-masing,  maka dapat menyebabkan terhambatnya proses komunikasi.  

Hambatan kultur itu misalnya; perbedaan adat-istiadat, norma-norma sosial, 

kepercayaan dan nilai-nilai panutan. 

4. Hambatan lingkungan 

Lingkungan memiliki peran yang cukup besar terhadap proses belajar 

mengajar.  Lingkungan yang kondusif sangat dibutuhkan dalam proses 

komunikasi dan pembelajaran.  Untuk itu, maka kondisi lingkungan belajar 

harus tenang, nyaman dan menyenangkan agar proses komunikasi belajar 

dapat berjalan dengan baik (Syukur,Fatah, 2005: 9). 

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan 

pesan dapat membantu mengatasi hal tersebut.  Perbedaan gaya belajar, minat, 

intelegensi, keterbatasan daya indra, cacat tubuh atau hambatan jenis geografis, 

jarak waktu dan sebagainya dapat dibantu diatasi dengan pemanfaatan media 

pendidikan. 
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Dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran diharapkan siswa 

menjadi tertarik terhadap pelajaran yang diajarkan, serta fokus mengikuti 

pelajaran sehingga dapat menyerap pelajaran secara optimal. Yang pada akhirnya 

berujung pada tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Media gambar sering digunakan dalam pembelajaran bahasa khususnya dalam 

pembelajaran pada anak usia dini di Taman Kanak-Kanak (TK), karena media ini 

dirasa paling efektif digunakan oleh guru untuk materi yang bersifat konsep dan 

praktek.  Misalnya: gambar (potret) aktivitas dari pekerjaan polisi, yang meliputi 

tempat bekerja dan peralatan yang digunakan dalam bekerja. 

Sebagai contoh penggunaan gambar poster dan film dalam pengembangan bahasa 

pada anak usia dini di Taman Kanak-Kanak (TK), guru menggunakan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran bahasa dengan tema pekerjaan, guru juga 

menggunakan media gambar, dengan demikian siswa akan lebih faham akan 

materi tersebut, karena siswa dapat melihat atau menyaksikan apa dan bagaimana 

pekerjaan polisi, sehingga anak-anak dapat fokus pada materi yang diberikan oleh 

guru.  Hal ini memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata dan memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain. Berbeda ketika guru dalam mengajar tidak 

menggunakan media, hanya menerangkan secara verbal maka siswa hanya dapat 

menggunakan imajinasi mereka saja. Dengan media gambar lebih memudahkan 

siswa memahami materi yang abstrak menjadi konkret dengan melihat bentuk dari 

materi tersebut. 
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Media gambar dalam proses belajar mengajar mempunyai peranan penting 

terutama pada pengembangan bahasa pada anak usia dini.  Mengingat dari tujuan 

pengembangan bahasa yang begitu kompleks maka dalam prosesnya diperlukan 

sarana pendukung yang membantu memperjelas materi serta mencapai tujuan 

yang ingin dicapai. 

Karena itu sebagai alat bantu media mempunyai fungsi mempermudah jalan 

menuju pencapaian tujuan pengajaran.  Hal ini dilandasi keyakinan bahwa proses 

belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak 

dalam tenggang waktu yang cukup lama.  Itu berarti kegiatan belajar anak didik 

dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik 

daripada bantuan media (Syaiful Bahri Djamarah, 2006: 120). 

Penggunaan media gambar dapat memudahkan siswa menerima materi pelajaran 

yang diberikan oleh guru dan diusahakan dapat menggunakan sebanyak mungkin 

alat indera yang dimiliki, makin banyak alat indera yang digunakan untuk 

mempelajari sesuatu semakin mudah diingat apa yang dipelajari.  Sebagaiman 

peribahasa asing (tua) yang berbunyi : I hear I forget, I see I remember, I do I 

understand I know, (saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, saya kerjakan 

saya faham saya tahu) (Silberman, 2004: 23). 

Manfaat penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting, 

terutama untuk tingkat sekolah taman kanak-kanak (TK).  Sebab pada masa ini 

siswa masih berfikir konkret, belum mampu berfikir abstrak. Kehadiran media 

gambar sangat membantu mereka dalam memahami kosep tertentu, yang tidak 

tahu atau kurang mampu dijelaskan dengan bahasa. Ketidakmampuan guru 
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menjelaskan sesuatu bahan itulah dapat diwakili oleh peranan media.  Di sini nilai 

praktek media terlihat, yang bermanfaat bagi siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar. 

Dari uraian diatas menunjukkan kehadiran media pembelajaran gambar dalam 

perkembangan bahasa dapat memperjelas, mempermudah dan membuat menarik 

pesan kurikulum yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik sehinga 

dapat memotivasi belajarnya dan mengefisienkan proses belajar.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar akan efektif dan mudah bila 

dibantu dengan sarana visual, dimana 11% dari yang dipelajari terjadi lewat 

indera pendengaran sedangkan 83% dari indera penglihatan dan sisanya dari 

indera yang lain.  Di samping dikemukakan bahwa kita hanya dapat mengingat 

20% dari apa yang kita dengar, namun dapat mengingat 50% dari apa yang kita 

lihat dan didengar.  Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bahasa 

diarahkan kepada suatu upaya untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas 

dan mempermudah konsep yang abstrak dan mempertinggi daya serap sekaligus 

menekankan pengalaman lapangan kepada siswa mengenai pengembangan 

bahasa. 

2.6 Aktivitas Belajar 

 

Setiap manusia di dalam dirinya tumbuh dan berkembang beraneka ragam potensi 

yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Potensi yang dimiliki 

menumbuhkan keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri. Hal inilah yang 

mengendalikan manusia untuk bertingkah laku dan beraktivitas.  
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Menurut Slameto (2003:2) belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memeperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan 

tingkah laku dalam belajar terjadi secara sadar, bersifat kontinu dan fungsional, 

bersifat positif dan aktif, memiliki tujuan dan mencakup seruruh aspek tingkah 

laku, proses perubahan tingkah laku adalah sebuah aktivitas.  

 

Aktivitas belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan anak saat proses 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas sebagai hasil belajar ditunjukan dalam 

berbagai aspek seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, persepsi, motivasi, 

atau gabungan dari aspek-aspek tersebut. Dalam kegiatan belajar, berpikir dan 

berbuat merupakan serangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sardiman 

(2009:96) memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh 

dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dan bekerja sendiri, dengan 

fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Pada proses 

pembelajaran tradisional, guru senantiasa mendominasi kegiatan. Siswa terlalu 

pasif dan dianggap botol kosong yang perlu diisi air oleh guru.  

 

Aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan jika 

diberi pertanyaan oleh guru, menurut cara yang ditentukan guru, dan berpikir 

sesuai dengan yang digariskan guru. Sardiman (2009:96) menerangkan bahwa 

seorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu 

tidak berpikir. Karena itu, agar anak berpikir sendiri makaharus diberi kesempatan 

untuk beraktivitas. Aktivitas belajar memiliki arti luas yang meliputi aktivitas 

fisik (jasmani) dan aktivitas mental (rohani). Aktivitas fisik seperti mengerjakan 
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sesuatu, melempar bola, menangkap bola dan lain-lain memerlukan gerakan 

anggota badan, sedangkan aktivitas mental misalnya anak dapat mengembangkan   

kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir krisis, kemampuan 

menganalisis, kemampuan mengucapkan pengetahuan atau dengan kata lain jika 

jiwanya bekerja atau berfungsi dalam proses pembelajaran. 

 

Hamalik (2011: 171) yang mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar 

sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa dalam pembelajaran, mereka belajar sambil bekerja. Dengan bekerja 

tersebut, siswa mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah 

laku lainnya. Kemudian Sardiman (2009: 101) menggolongkan aktivitas belajar 

berdasarkan pendapat Denrick dalam delapan golongan seperti di bawah ini. 

1. Aktivitas visual (visual activities), seperti: membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi,memperhatikan orang bekerja. 

2. Aktivitas lisan (oral activities), seperti: menyatakan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,diskusi, interupsi. 

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities), contohnya: mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Aktivitas menulis (writing activities) seperti: menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5. Aktivitas menggambar (drawing activities), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta dan diagram. 
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6. Aktivitas motorik  (motor activities), yang termasuk di dalamnya antara 

lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, berternak. 

7. Aktivitas mental  (mental activities), sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Aktivitas emosi (emotional activities), misalnya menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Dari delapan golongan aktivitas belajar berdasarkan pendapat Denrick di atas, 

aktivitas yang dapat menunjang anak dalam pengembangan bahasa melalui 

pemanfaatan media gambar dan selanjutnya akan dipakai sebagai instrumen 

observasi proses aktivitas anak, peneliti mengacu pada aktivitas sebagai berikut. 

1. Aktivitas visual, meliputi: memperhatikan gambar, demontrasi. 

2. Aktivitas lisan, seperti: bertanya, mengeluarkan pendapat. 

3. Aktivitas mendengarkan: contohnya: mendengarkan perintah, percakapan, 

diskusi. 

4. Aktivitas menulis, seperti: menebalkan huruf vokal atau konsonan. 

5. Aktivitas menggambar, seperti: menggambar sederhana. 

6. Aktivitas emosi, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

2.7   Skenario Pembelajaran Bahasa Menggunakan Media Gambar 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks karena setiap siswa 

memiliki ciri yang unik dalam belajar.  Terutama dikaitkan dengan efisiensi 
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penerimaan dan latar belakang kemampuannya.  Seorang siswa yang normal akan 

dapat dengan mudah memperoleh pengertian dengan cara mengolah rangsangan 

dari luar yang ditanggapi oleh inderanya, baik indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasa, maupun peraba. 

Mengapa perlu media dalam pembelajaran? Pertanyaan yang sering muncul 

mempertanyakan pentingnya media dalam sebuah pembelajaran.  Acapkali kata 

media pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah alat bantu atau 

media komunikasi, komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal 

apabila menggunakan alat bantu tersebut. 

Media gambar merupakan bagian dari sebagai alat motivasi ekstrinsik kegiatan 

belajar mengajar. Alat motivasi ekstrinsik adalah alat perangsang dari luar yang 

dapat membangkitakan belajar seseorang, selain itu untuk menjadikan siswa lebih 

tertarik dan semangat dalam belajar. 

Peran media gambar dapat memudahkan siswa menerima materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru dan diusahakan dapat menggunakan sebanyak mungkin alat 

indera yang dimiliki, makin banyak alat indera yang digunakan untuk 

mempelajari sesuatu semakin mudah diingat apa yang dipelajari.  Sebagaimana 

peribahasa asing (tua) yang berbunyi : I hear I forget I see I remember I do I 

understand I know. 

Adapun media gambar yang digunakan di RA. Al Hikmah adalah media gambar 

diam (still picture) dan media gambar gerak/hidup (motion picture) yaitu berupa 

gambar poster, gambar karikatur dan kartun, gambar film dan LCD digunakan di 

RA. Al Hikmah untuk menyampaikan materi pembelajaran . 
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Guru RA. Al Hikmah terampil dalam menggunakan dan membuat media gambar, 

ini dibuktikan dengan kreatifitas guru dalam membuat media gambar baik dari 

kertas karton maupun dari papan, sehingga membuat anak menjadi lebih tertarik 

dan antusias yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran.  Sehingga anak akan 

lebih faham dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru.  Keterampilan guru di 

RA.Al Hikmah juga terlihat manakala menggunakan media dari persiapan alat 

sampai penggunaan dan evaluasi. 

Media gambar dalam pembelajaran bahasa RA. Al Hikmah digunakan dengan 

tujuan untuk: 

1. Meningkatkan daya serap siswa terhadap materi 

2. Menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik perhatian siswa. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran agama. 

4. Merangsang anak untuk berfikir dan memunculkan memori bagi anak 

5. Menghindari adanya verbalisme dalam pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan skenario tentang penerapan media 

gambar dalam pembelajaran bahasa di RA. Al Hikmah Bandar Lampung yang 

dilakukan melalui beberapa tahapan: 

a. Perencanaan Tindakan 

Tahap menyusun persiapan proses belajar mengajar yang telah menggunakan 

gambar yang digunakan sebagai media untuk membantu penyampaian materi 

yang akan diajarkan dengan membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH) serta 

persiapan tidak tertulis lainnya. 
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Pada hakikatnya pembelajaran bahasa merupakan materi yang menyenangkan, 

oleh karena penyampaiannya yang kurang persiapan dan kurang tepat dapat 

menjadikan siswa merasa bosan dan kurang memperhatikan pelajaran.Persiapan 

yang baik merupakan jaminan hasil pelaksanaan, sebab itu setiap pengajaran 

hendaknya mempersiapkan pelajaran secara baik dan sungguh-sungguh. 

Persiapan yang dilakukan di RA. Al Hikmah Bandar Lampung dimulai dengan 

menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran.  

Penekanan persiapan terletak pada efektivitas dan efesiensi pengadaan sarana 

media gambar yang dianggap lebih tepat digunakan pada anak prasekolah 

sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. 

Persiapan pada pembelajaran bahasa dengan menggunakan media gambar yang 

dilakukan guru RA. Al Hikmah Bandar Lampung selama ini telah berupaya 

maksimal. Terbukti pada masing-masing kelas telah tersedia gambar-gambar yang 

dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajarannya, selain itu juga tersedia 

media gambar gerak atau gambar hidup seperti televisi, komputer dan juga LCD 

terlihat beraneka ragam judul yang sesuai dengan materi-materi. 

Sebelum melangkah ke kelas pun guru telah menyiapkan media gambar sesuai 

dengan materi yang akan diberikan pada hari itu.  Selain mempersiapkan materi 

dan media yang sesuai, guru juga menetapkan tujuan dari pelajaran tersebut.  

Tujuan harus benar-benar dipersiapkan karena tanpa tujuan yang jelas pelajaran 

tidak akan tercapai. 

Kesemuanya itu telah dipersiapkan secara tertulis, karena secara teknis dalam 

persiapan pembelajaran guru di TK harus membuat perangkat KBM (Kegiatan 
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Belajar Mengajar) yang meliputi persiapan Rencana Kegiatan Harian (RKH) dan 

Rencana Kegiatan Mingguan (RKM).  Selain mempersiapkan secara tertulis, guru 

juga harus mempersiapkan mental dan penguasaan bahan materi karena ini juga 

merupakan bagian dari persiapan yang tidak tertulis. 

Kesiapan guru seperti ini bisa dikatakan sesuai dengan perencanaan guru sebagai 

fasilitator yang harus benar-benar menguasai materi, dan lincah dalam 

menggunakan dan membuat media gambar ini. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar ini memudahkan siswa 

dalam menerima materi yang telah disampaikan oleh guru, karena kita ketahui 

bahwa anak usia dini belum bisa membaca dan menulis sehingga dalam 

pembelajarannya membutuhkan media untuk membantunya dalam menerima 

pelajaran dan mengurangi adanya verbalisme bagi siswa.  Persiapan disini 

dikatakan optimal karena persiapan yang optimal akan menghasilkan tujuan yang 

signifikan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Menurut peneliti adanya tahapan dalam penerapan media gambar pada 

pembelajaran bahasa pada anak usia prasekolah itu sangat penting untuk 

diperhatikan, jika media gambar dijadikan pilihan sebagai media pendidikan 

dalam pembelajaran bahasa khususnya pada anak prasekolah.  Beberapa tahap 

tersebut dilakukan guna proses pembelajaran agar lebih menyenangkan, dan 

materi mudah diterima oleh anak. 
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Bagi guru, hal tersebut akan memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

bahasa di kelas, sedangkan bagi siswa akan terasa lebih nyaman dan 

menyenangkan dalam mengikuti proses belajar di kelas, sehingga siswa dapat 

belajar tentang banyak hal dengan menggunakan media gambar, karena guru 

menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan dan usia 

anak yang belum mampu membaca dan menulis.  Sehingga setelah anak selesai 

dalam belajar diharapkan perkembangan bahasa pada anak didik dapat 

berkembang secara maksimal. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang dicapai yakni 

setiap guru harus mampu membuka pelajaran dengan baik.  Menyusun kata 

pendahuluan dengan diusahakannya mencari pilihan kata-kata yang manis dan 

dapat membuka telinga, mata dan hati para siswa sehingga dapat menarik 

perhatian mereka.  Ini merupakan salah satu cara agar pelaksanaan pelajaran 

berjalan baik dan lancar. Hal ini dilakukan guru RA. Al Hikmah Bandar Lampung 

karena mereka sudah terbiasa melakukan setiap kali mengajar. 

Dalam hal penguasaan dan penyajian materi, guru telah berupaya maksimal, 

sehingga dalam menyampaikan materi sudah sistematis, terbukti mulai dari 

apersepsi sampai mengakhiri pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dalam rencana pembelajaran. 

Dalam penggunaan strategi dan pemanfaatan media gambar dalam perkembangan 

bahasa RA. Al Hikmah Bandar Lampung disesuaikan dengan materi, tujuan 

pelajaran dan juga karakteristik siswa.  Ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, interaksi antara guru dengan siswa berjalan dengan baik.  Sewaktu 
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guru sedang menjelaskan materi, anak  mendengarkan dengan seksama dan penuh 

perhatian, sesekali anak menunjukkan ekspresi gembira dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar. 

Pada proses pembelajaran di kelas B dengan tema Pekerjaan, sub tema macam-

macam pekerjaan berlangsung, peneliti menemukan beberapa anak yang sangat 

antusias dalam mendengarkan dan menonton tayangan mengenai pekerjaan Pak 

Polisi, sehingga ketika tayangan usai, guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

banyak anak yang mampu menjawab pertanyaan guru dengan menggunakan 

ilustrasi gambar. 

Sebagian siswa mempunyai permasalahan yakni masih lemahnya pemahaman 

anak  terhadap perkembangan bahasa.  Salah satu faktor kelemahan ini 

kemungkinan dapat berawal dari proses pembelajaran yang kurang komunikatif 

dan perangkat lunak dan keras yang digunakan juga kurang menarik.  Seperti 

media yang kurang pas dengan beberapa materi, sehingga proses pembelajaran di 

depan kelas kurang memberikan motivasi yang tinggi kepada siswa.  Keadaan 

seperti inilah yang menjadi momok sebagian guru yang kemudian menjadi 

motivasi utama bagi guru di RA. Al Hikmah untuk mencari solusi tepat agar 

permasalahan ini dapat teratasi. 

Menurut peneliti, dengan menggunakan media gambar siswa RA. Al Hikmah 

Bandar Lampung anak tidak merasa jenuh dalam mengikuti pelajaran, khususnya 

pengembangan bahasa. Terbukti ketika menggunakan media, khususnya media 

gambar dalam pembelajaran bahasa lebih mudah dipahami dan diserap oleh siswa 

serta mereka menjadi lebih bersemangat dalam menerima pelajaran. 
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Selain itu dalam hal penciptaan iklim mengajar yang tidak menjenuhkan, guru 

RA. Al Hikmah melakukan beberapa hal diantaranya : 

1. Selalu menjaga kebersihan kelas agar terasa nyaman. 

2. Menata lingkungan kelas dengan sebaik dan semenarik mungkin, sehingga 

membuat anak merasa senang belajar di dalam kelas. 

3. Menangani dan mengarahkan tingkah laku siswa agar tidak merusak suasana 

kelas seperti ramai, berbicara sendiri, dan lain-lain. 

4. Meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media gambar 

yang disesuaikan dengan usia anak dan memutarkan beberapa gambar film 

yang sesuai dengan materi yang diberikan sehingga membuat pembelajaran 

lebih menarik dan menyenangkan. 

5. Menjelaskan dari yang mudah baru ke sulit, dari sederhana ke komplek, dari 

konkret ke abstrak. 

 

c. Evaluasi 

Sedangkan untuk tahap evaluasi (penilaian) dilakukan dengan cara tanya jawab 

antara guru dengan anak guna mengetahui sejauhmana anak mampu menangkap 

materi yang disampaikan, selain itu juga pengamatan yang dilakukan oleh guru 

terhadap perilaku anak dalam kesehariannya. Cara ini lebih efektif dilakukan 

karena selain guru mampu mengetahui kemampuan anak dalam memahami 

maksud/materi yang disampaikan,juga melatih anak untuk lebih mengembangkan 

aspek bahasa dan berpikirnya. 

Evaluasi yang dilakukandi RA. Al Hikmah Bandar Lampung tidak hanya pada 

ranah kognitif,akan tetapi pada afektif dan psikomotorik yaitu melalui sikap dan 
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perbuatan siswa, dan dalam mengajar pada umumnya guru melakukan evaluasi itu 

dengan secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam pengamatan peneliti, guru RA. Al Hikmah Bandar Lampung telah 

melakukan evaluasi dengan baik dan sudah sesuai dengan perkembangan anak 

didik.  Selain melakukan evaluasi secara berkala, guru RA. Al Hikmah Bandar 

Lampung melakukan evaluasi pada saat pembelajaran. 

2.8 Faktor Penunjang dan Penghambat Peran Media Gambar Dalam 

Pembelajaran Bahasa 

 

Menurut peneliti, faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pembelajaran 

bahasa dengan menggunakan media gambar di RA. Al Hikmah Bandar Lampung 

adalah : 

1. Guru 

Profesionalisme guru merupakan salah satu hal yang menunjang keberhasilan 

penerapan media gambar di RA. Al Hikmah Bandar Lampung.  

Profesionalisme ini terwujud dalam persiapan (baik berupa pilihan materi, 

metode, media, pengelolaan pembelajaran maupun evaluasi) yang guru 

lakukan untuk menerapkan media gambar dalam pengajarannya.  Tanpa 

adanya persiapan yang sungguh-sungguh atau dengan kata lain media-media 

lain dilaksanakan secara asal-asalan dan tentunya tujuan pembelajaran akan 

sulit tercapai. 

 

Hal lain yang mendukung dari guru adalah kreatifitas guru dalam 

mengembangkan materi secara mandiri atau mengadopsi dari rekan-rekan 

lainnya yang telah lebih dulu memiliki kreatifitas dalam mencoba hal baru 
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yang tentunya dengan menggunakan media pembelajaran tertentu, kemudian 

dimodifikasi dan dikembangkan lebih jauh. 

2. Siswa 

Antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi dari siswa merupakan faktor 

penunjang penerapan media gambar, ini terlihat manakala siswa mengikuti 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mereka terlihat semangat, 

kompak, gembira, dan senang selama mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar. 

3. Pimpinan 

Empati pimpinan sekolah terhadap pelaksanaan program menjadi 

penyemangat para pengajar. Bahkan tidak jarang pimpinan sekolah ataupun 

yayasan turun tangan sendiri untuk menjelaskan program-program pengajaran 

secara langsung. 

4. Orang Tua Siswa 

Partisipasi orang tua siswa dan kerjasama mereka sangat dibutuhkan oleh 

pihak sekolah. Hal ini terlihat dengan adanya program Parent Day (sekolah 

bersama orang tua), sehingga informasi mengenai sekolah maupun perilaku 

dapat disampaikan kepada masing-masing orang tua. 

Adanya kepercayaan dari wali murid terhadap sekolah untuk menanamkan 

pendidikan  sejak dini kepada anak dengan berbagai metode dan media yang 

digunakan, sehingga membuat kegiatan belajar mengajar anak menjadi 

menyenangkan dan membuat anak menjadi betah dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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5. Iklim Sosial 

Seluruh warga sekolah (guru, murid, pimpinan, dan staf) saling membangun 

hubungan yang sangat harmonis sehingga sangat memungkinkan 

terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang 

lebih bervariatif. 

6. Sarana dan Prasarana 

Adanya sarana dan prasarana yang dimiliki RA. Al Hikmah Bandar Lampung 

antara lain kelas yang berbeda-beda sesuai dengan bidang pembelajaran, 

termasuk agama, perpustakaan yang lengkap, Alat Permainan Edukatif (APE) 

yang mendukung proses belajar mengajar, gambar-gambar ilustrasi yang dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran, media audio visual, seperti televisi dan 

LCD, dan lain-lain yang semakin mendukung pelaksanaan pembelajaran 

Bahasa dengan menggunakan media gambar. 

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan media gambar dalam pembelajaran 

Bahasa di RA. Al Hikmah Bandar Lampung antara lain adalah : 

1. Kurangnya data visual atau media gambar yang mendukung seluruh materi 

terutama gambar bergerak yang sesuai dengan materi. 

2. Murid yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari kecerdasan, 

tingkat ekonomi, maupun status sosialnya, ini memicu tenaga dan pikiran 

yang ekstra untuk menanganinya secara manusiawi dan adil. 

3. Terkadang guru juga kurang matang mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang sebenarnya tidak sedikit dan membutuhkan ketelatenan. 
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Beberapa kekurangan tersebut semestinya mengambil beberapa langkah yang 

memberikan solusi.  Adapun solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu : 

1. Pengadaan data visual atau gambar yang sesuai dengan materi dan keadaan 

siswa. 

2. Membekali guru dengan berbagai pengetahuan tentang media, baik berupa 

training maupun kreatifitas guru dalam menciptakan media, khususnya dalam 

pengembangan bahasa sehingga siswa menjadi pro-aktif dalam menerima 

materi. 

 

2.9 Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Santi (2012) dengan judul “Penerapan 

permainan kartu angka bergambar untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

anak kelompok A TK PGRI 4 Kolursari-Bangil”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa permainan kartu angka bergambar dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Bagi guru TK dalam 

pembelajaran kemampuan kognitif disarankan menggunakan media yang 

menarik sehingga anak tidak merasa bosan, anak-anak tertarik untuk belajar 

dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi potensi 

dan kecerdasan yang dimiliki anak. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Ubaidiyah (2011) dengan judul 

“Penerapan permainan berhitung dengan media kartu bilangan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak di TK Dharma Wanita Persatuan II 

Parasrejo-Pasuruan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan 
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berhitung dengan media kartu bilangan dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak kelompok A di TK Dharma Wanita Persatuan II Parasrejo 

Pasuruan, terbukti dari hasil yang diperoleh anak dapat dilihat dari rata-rata 

hasil observasi anak mulai dari pra tindakan (49,8) dengan persentase (30%), 

meningkat siklus I (65,05) dengan persentase (65%) dan meningkat lagi 

siklus II (81,6) dengan persentase (90%) yang terus mengalami peningkatan. 

 

3. Berdasarkan hasil PTK oleh Darsono (2007) dalam Jurnal Pendidikan LPMP 

Lampung, bahwa penggunaan media pembelajaran berupa gambar diam 

(visual) dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

diselenggarakan guru menjadi lebih konkrit dan bermakna (meaningful 

learning), yang ditandai oleh keterlibatan siswa secara aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan dan dapat meningkatkan perolehan hasil belajar siswa. 

 

4. Daroah (2013) Meningkatkan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Bercerita 

dengan Media Audio visual. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

mengembangkan kemampuan bahasa pada anak; 2) memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan melalui metode bercerita dengan media 

audio visual di kelompok B1 RA. Perwanida 02 Slawi. Metode penelitian 

dilakukan dengan tindakan kelas. Subjek penelitiannya anak didik kelompok 

B1 di RA. Perwanida 02 Slawi, yang terdiri dari 32 anak.  Hasil penelitiannya 

menunjukkan kemampuan bahasa yang dicapai anak didik kelompok B1 RA. 

Perwanida 02 Slawi lebih meningkat di bandingkan dengan sebelumnya di 

mana perkembangan bahasa anak hanya mencapai 50%, namun setelah 

dilakukan praktek penelitian tindakan kelas melalui metode bercerita dengan 
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menggunakan media audio visual, pada siklus pertama mengalami 

peningkatan mencapai 75%, dan pada siklus kedua mengalami peningkatan 

mencapai 85%.  Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

pembelajaran melalui metode bercerita dengan media audio visual dapat 

dikatakan berhasil dalam rangka meningkatkan kemampuan bahasa anak. 

 

5. Al Tiyb Al Khaiyali (2014)  terjadi penurunan yang luar biasa terhadap 

motivasimembaca anak. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya 

bahan yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan motivasi membaca 

anak. Untuk memotivasi anak, maka penelitian ini menggunakan buku 

bergambar anak-anak untuk meningkatkan motivasi membaca anak.  Pada 

penelitian ini terdapat dua guru bahasa inggris dari kelas 5 dan 6 yang ikut 

berpartisipasi, mengamati proses pembelajaran kedua guru tersebut dan di 

akhir kegiatan lapangan pada penelitian ini mewawancarai kedua guru 

tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa guru menghabiskan 462menit 

dalam memberikan instruksi membaca, tugas, dan kegiatan, dan dalam waktu 

yang sama, siswa menghabiskan 329 menit dalam membaca dan kegiatan 

yang ditugaskan oleh guru. Kedua guru tersebut menegaskan terjadinya 

peningkatan motivasi membaca siswa dengan menggunakan buku bergambar. 

 

 

 

 

 


